
 

 1/1 

Hager Modulec maakt deel uit van de internationale Hager Group en is al meer dan 65 jaar één van de 
belangrijkste marktspelers op het gebied van oplossingen en systemen voor de elektrische installaties. 
Wereldwijd zijn we met ongeveer 12.100 medewerkers. Onze vestiging in België realiseert met 24 
medewerkers een omzet van ongeveer 23 miljoen Euro. Hager biedt verschillende oplossingen gaande 
van energieverdeling, kabelgeleiding tot automatiseringscomponenten voor gebouwen. Dit aan klanten 
uit de residentiële en tertiaire marktsegmenten. Training en opleiding van onze mensen vinden wij erg 
belangrijk. Zo kan iedereen groeien binnen zijn of haar functie en in de organisatie. Naast de 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden is er ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 
Onze bedrijfscultuur is opgebouwd rond respect, collegialiteit, optimalisatie en resultaatgerichtheid. 
 
Vandaag zijn wij actief op zoek naar een (M/V) :  
 

Sales Engineer  
 

            Regio West-Vlaanderen 
 
FUNCTIE 
 
 U benadert op een proactieve manier de distributeurs groothandelaars en de installatiemarkt via 

verschillende gesprekpartners zoals filiaalverantwoordelijken, productspecialisten, aankopers, 
verkopers, installateurs en architecten. 

 U biedt uw klanten een commercieel-technische ondersteuning om hen te begeleiden bij de keuze 
van de producten teneinde een toegevoegde waarde te bieden en een vertrouwensrelatie op te 
bouwen.  

 U staat in voor de opvolging van diverse projecten van uiteenlopende omvang.  
 U geeft technische productopleidingen aan de medewerkers van de groothandel en de 

installateurs. 
 U rapporteert aan de Sales Manager 
 
PROFIEL 

 
 U behaalde een Bachelor diploma en kan eventueel reeds steunen op een eerste relevante 

werkervaring.  
 U woont in Oost of West-Vlaanderen 
 U beschikt over goede communicatievaardigheden, bent enthousiast en werkt graag in 

teamverband. 
 U bent stressbestendig, dynamisch en heeft een sterke commerciële drive  
 U kunt zich snel aanpassen aan de verschillende gesprekspartners. 
 U spreekt vlot Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt. 
 
AANBOD 
 
 U maakt deel uit van een sterke organisatie met een gamma van hoog kwalitatieve en innovatieve 

producten. Onze gedrevenheid voor continue vernieuwing en innovatie staat borg voor een 
toonaangevende werkomgeving. 

 U krijgt een interessant verloningspakket met verschillende extralegale voordelen waaronder een 
bedrijfswagen. 
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