
 

VACATURE 

 
22/03/2022 VERKOPER: Mobiele Energieoplossingen 

ACT Research nv is van oorsprong een voertuigtransformatiebedrijf 

dat opgericht is in 1994 te Kortenberg (Vlaams-Brabant). Afgelopen 

jaren werd ons gamma uitgebreid naar de productie en verkoop van 

mobiele energieoplossingen. Dit gaat van ‘battery pack units’ tot 

‘Ultra-rapid charger units’ met als doel om de elektrificering van onze 

maatschappij te bevorderen. 
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VACATURE 
V E R K O P E R :  M O B I E L E  E N E R G I E O P L O S S I N G E N  

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je zal verkoper worden voor de producten binnen ACT Research die vallen onder ‘Mobiele 

energieoplossingen’. Dit is voor ons een relatief nieuwe markt waar nog de nodige exploratie zal moeten 

worden gedaan. Je takenpakket bestaat uit: -  Het zoeken van nieuwe klanten. 

      -  Het uitwerken van offertes. 

- Communicatie met de klanten in meerdere talen. 

 - Het uitvoeren van marktonderzoek. 

Je zal werken vanuit ons filiaal te Kortenberg (Vlaams-Brabant)) van 9:00 – 17:00 van maandag tot en 

met vrijdag. Hier zal je een bureau, telefoon en computer van de firma hebben voor de uitoefening van 

de verkoopactiviteiten. 

 

BENODIGD PROFIEL 

Je bent een hands-on type die niet aarzelt om te bellen met potentiële klanten. Je hebt nooit ‘niets’ te 

doen en je bent steeds op zoek naar nieuwe taken. Je hebt de nodige technische kennis, met name over 

batterijtechnologie en elektriciteit, en je bent bereid om steeds bij te leren. 

Korte oplijsting van de overige vereisten: 

• Beheersing 3 talen (Nederlands, Frans & Engels) 

• Bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring 

• Rijbewijs B 

• Basiskennis van Word, Excel & CAD tekenen (Inventor/AutoCAD/Solidworks/…) 

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN? 

Een boeiende job met heel wat flexibiliteit en doorgroeimogelijkheden, een marktconform loon met 

extralegale voordelen. 

  

Hoe contact opnemen? 

Stuur een e-mail met jouw CV en jouw motivatie om voor ons te komen werken naar:  

jarne@act-research.be 

 

Wij zullen contact met jou opnemen binnen de 3 werkdagen. 

mailto:jarne@act-research.be

