
Verantwoordelijke after-sales, training en technische support Domintell

Jobs

Domintell is een van de leaders in domotica, zijn technologie is een van de meest vooruitstrevende en gebruiksvriendelijke 
systemen ter wereld

De producten worden in meer dan 30 landen wereldwijd verkocht
Het bedrijf is een zeer dynamische KMO gelegen te Nijvel en is 100 % Belgisch
Een boeiende en uitdagende functie
Een gezellige werkomgeving in een echt toegankelijk omgeving
Een aantrekkelijk verloning met extralegale voordelen

Ons aanbod

U beschikt over een technische opleiding in elektriciteit en domotica
U beschikt over 3 jaar ervaring in technische ondersteuning
U hebt een ervaring  als trainer of geven van opleidingen 
U bent perfect tweetalig, Nederlands - Frans, met uitstekend beheersing van het Engels
U beheerste Windows en Office software
U bent nauwgezet, georganiseerd, en klant- en oplossingsgericht

Uw profiel

U bent verantwoordelijk binnen Domintell voor het beheer van de naverkoop activiteiten, voor het verlenen va de technische 
ondersteuning, het verzorgen van de trainingen en de coördinatie van de technische documentatie, meer bepaald, zorgt u voor 
:
De helpdesk (1st level support) op nationaal en internationaal vlak
Het onderhoud en de actualisering van de technische documentatie
Het organiseren en houden van technische opleidingen, met inbegrip van webinars
De organisatie van de initiële opleiding voor verkoop en technische teams voor de export distributie
Het ontwikkelen van een serviceaanbodHet ontwikkelen van een serviceaanbod
De technische ondersteuning op externe evenementen

U bent verantwoordelijk binnen Domintell voor het beheer van de naverkoop activiteiten, voor het verlenen va de technische 
ondersteuning, het verzorgen van de trainingen en de coördinatie van de technische documentatie, meer bepaald, zorgt u voor 
:
De helpdesk (1st level support) op nationaal en internationaal vlak
Het onderhoud en de actualisering van de technische documentatie
Het organiseren en houden van technische opleidingen, met inbegrip van webinars
De organisatie van de initiële opleiding voor verkoop en technische teams voor de export distributie
Het ontwikkelen van een serviceaanbod

Uw functie

Domintell is een 100% Belgisch product, ontwikkeld, geproduceerd en verdeeld door het bedrijf Trump NV gespecialiseerd 
sinds meer dan 25 jaar in elektronische ontwikkeling. Het betreft een domotica-oplossing die op een efficiënte, 
gebruiksvriendelijke en energiebesparende manier heel wat verschillende functies beheert, waaronder verlichting, verwarming, 
airconditioning, ventilatie, luiken en zonweringen, Multi- room media, toegangscontrole en veiligheid. Om de kwaliteit van zijn 
service te ontwikkelen en aan de klantentevredenheid bij te dragen, zijn we op zoek naar een after-sales verantwoordelijke, 
training en technische support voor Domintell

Onze bedrijf

Domintell – Trump nv
Zoning II, Rue de la Maîtrise, 9
1400 Nivelles
+32 (0)67 / 82 88 50
www.domintell.com

Solliciteer vandaag nog en stuur uw sollicitatiebrief en CV naar jobs@trump.be

Geïnteresseerd?


