Al meer dan 40 jaar is DOX Group nv in Kapellen gespecialiseerd in esthetische en effectieve
oplossingen voor akoestische problemen alsook in het uitwerken en implementeren van oplossingen
voor industriële lawaaibestrijding. Ons team van technische medewerkers verkoopt oplossingen op
maat om in elke infrastructuur a.d.h.v. een perfecte akoestiek of geluidsisolatie bij te dragen aan een
gezond binnenklimaat. Onze oplossingen zijn in 3 grote merken onder te verdelen: DOX Acoustics, DOX
Noise Control & DOX Soundproofing.
Voor de groei van ons bedrijf zoeken we een ambitieuze (m/v/x):

SALES ENGINEER
regio Antwerpen/Limburg

Na een doorgedreven interne opleiding ben jij de specialist in ons zeer divers gamma van akoestische
oplossingen, op vlak van ruimteakoestiek.
DOX Acoustics is in België en Groothertogdom Luxemburg exclusief verdeler van verschillende
gerenommeerde fabrikanten. Via onze interne akoestische en productkennis werken wij steeds een
project op maat uit voor de klant. Je klanten zijn (binnenhuis)architecten en bouwheren van publieke
gebouwen, scholen, bedrijven tot zelfs industriële complexen. Je praktische expertise en vooral je
betrokkenheid bij elk project overtuigt de klanten van onze hoge kwaliteit en sterke service. Jij bent
de contactpersoon die oplossingen zoekt en uitwerkt, waarbij je kan terugvallen op een uitstekende
interne administratie en project management team. De focus ligt op het aanreiken van geschikte
akoestische oplossingen in interactie met de gebruiker, zijn behoeften en zijn context.
Op commercieel vlak begeleid je de projecten van A tot Z. Rapporteren doe je rechtstreeks aan de
zaakvoerder.

We zoeken een gedreven SALES ENGINEER voor onze projecten die zich met veel enthousiasme
verdiept in ons productengamma. Iemand die planmatig kan werken, initiatief neemt waar nodig en
helemaal thuis is in een digitale werkomgeving. Naast Nederlands, is een goede kennis van Engels en
Frans een pluspunt. Heb je ervaring in binnenhuisinrichting of in de algemene bouw dan is dit zeker
een meerwaarde. Ben je in het bezit van een relevant bachelorsdiploma, leergierig en heb je de ambitie
om mee te groeien met ons bedrijf? Dan leren we je graag kennen.

Omdat we op zoek zijn naar een SALES ENGINEER die onze commerciële visie efficiënt kan vertalen,
voorzien we een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen en een bedrijfswagen. Een
comfortabel home officepakket zorgt ervoor dat je makkelijk van thuis uit kan werken.

Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met cv via e-mail naar Walter Dox: wd@doxgroup.eu. Je
kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord.

