De activiteiten van ECS zijn hoofdzakelijk gericht naar ‘veiligheid op het werk’ en ‘stralingsbescherming’.
Sinds 2004 is ECS eveneens erkend als examencentrum voor VCA en Risicovolle taken.

Voor haar afdeling: ‘Training Academy en Safety Support’
is ECS op zoek naar een gemotiveerde en ondernemende

Commercieel Manager (m/v)

De Training Academy staat in voor het ontwikkelen, beheer en organisatie van allerhande opleidingen gericht op
‘veiligheid op het werk’. Ze kunnen zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. ECS-opleidingen gaan door in eigen
opleidingscentra te Schoten, Villers-le-Bouillet, Geel, Lokeren of bij de klant ter plaatse.

Functieomschrijving
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze grootste klanten met hun vragen en projecten.
 Je gaat op bezoek bij onze klanten en vertegenwoordigt ECS als een vlotte aangename contactpersoon.
 Naast je vlotheid, beschik je ook over maturiteit om een goede samenwerking met de klant te kunnen afsluiten.
 Je kan op lange termijn denken voor jezelf maar ook voor de samenwerking met onze klanten.
 Je kan regio’s gericht mee ontwikkelen zonder overal de deur te moeten platlopen.
 Na je inwerkperiode ben je in staat om de markt te analyseren en businessvoorstellen te doen.
 Een commerciële visie bepalen in samenspraak met de directie, schrikt je ook niet af.
 Samen met externe partners en collega’s, bouw je onze marketing en Social Media verder uit.
 Je werkt mee aan de organisatie van commerciële events zoals workshops, klantendagen,…
 Je rapporteert aan en overlegt op regelmatige basis met de General Manager.

Functievereisten
 Je hebt een eerste commerciële ervaring achter de rug of je bent zeer gemotiveerd om deze ervaring op te doen.
 Je kan op Bachelor-niveau je steentje bijdragen aan de organisatie en meedenken over de ontwikkeling ervan.
 Je hebt affiniteit met veiligheid op het werk en de welzijnswetgeving.
 U spreekt én schrijft perfect in het Nederlands. Kan je dit ook in het Frans, dan is dit een pluspunt.
 Een aanvullende opleiding Preventieadviseur en/of Veiligheidscoördinator is eveneens een pluspunt.
 Je bent mobiel (rijbewijs B) en bent bereid om de nodige kilometers af te leggen.
 Je kan vlot werken met MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint ed.).
 Je omschrijft jezelf als Safety & quality minded / Communicatief / Klant- en teamgericht / Flexibel.

Aanbod
 Een variërende en boeiende job in een groeiende toonaangevende firma met leuke collega’s.
 Uitgebreide mogelijkheden tot initiatief en ontplooiing.
 Competitief salarispakket met verscheidene extralegale voordelen (wagen, tankkaart, GSM, maaltijdcheques).

Interesse
Stuur je CV naar philippe.schellekens@e-c-s.be en je ontvangt spoedig een bericht terug.

