Job Description
Sales Officer and Talent Scout
Transurb
Als internationaal acteur op het vlak van technische assistentie voor de spoor- en openbaar
vervoerssector, breidt Transurb momenteel haar activiteiten uit op het gebied van
signalisatie, met een focus op ERTMS en CBTC.
Voor een tewerkstelling in onze kantoren te Brussel, België, zoeken we een Sales Officer &
Talent Scout om ons “Advanced Rail Control Solutions” (ARCS) team te vervoegen!
Profiel
Het gaat meer bepaald om de volgende verantwoordelijkheden :
Sales Officer
-

-

Je zoekt de openbare aanbestedingen die interessant kunnen zijn en analyseert de
lastenboeken om een aangepaste oplossing te vinden op de vraag van de klant en dit
in samenwerking met ons technisch team;
Je bereidt technische offertes voor in een correcte commerciële en technische taal,
en dit voornamelijk in het Engels;
Je identificeert en contacteert prospects en potentiële partners : je legt de eerste
contacten en je genereert samenwerkingsopportuniteiten.

Talent Scout
-

Je bent de motor achter het aanwervingsproces van gespecialiseerde talenten in
spoorwegsignalisatie ;
Je bereidt de job-omschrijvingen voor, de publicatie van de aankondigingen, de
ontvangst en analyse van de CV, de organisatie van de gesprekken i.s.m. het
technisch team.

Je beantwoordt aan het volgende profiel :
-

-

Je bent een goede communicator en staat ten dienste van de klant. Je bent
proactief, dynamisch en leergierig. Je bent goedlachs en houdt van werken in een
constant wijzigende omgeving ;
Je hebt een analytische geest, kunt efficiënt informatie synthetiseren en bent in staat
om snel technische documenten op te stellen ;
Je hebt een Master (of een gelijkaardige opleiding / ervaring) ;
Ervaring in de spoorsector is niet noodzakelijk maar is een troef ;

-

-

Je spreekt perfect Nederlands en/of Frans en hebt een professioneel niveau van het
Engels en/of het Duits, zowel geschreven als gesproken. Kennis van een andere taal
is een zeker pluspunt ;
De beheersing van markom tools is een voordeel, maar niet verplicht (CRM, CMS,
newsletter, sociale netwerken)
Om de integratie met ons Sales en Marketing team te verzekeren, ben je bereid om
je regelmatig naar onze site in Namen te verplaatsen

Interesse ? Stuur dan
jobs@transurb.com.
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