
Adviseur Straatmeubilair
Om ons groeiplan te ondersteunen zoeken wij een ambitieuze collega voor onze binnendienst 

Wat mag je verwachten?

 y Interne en externe opleidingen 

 y Werken in een filevrije omgeving 

 y Wij houden rekening met jouw persoonlijke noden

 y Doorgroeimogelijkheden 

 y Directe en open communicatie met je leidinggevende

 y Je komt terecht in een leuk team

 y Een marktconform verloningspakket 

Het pad dat je dagelijks bij ons aflegt:

 y Je bent dé specialist en aanspreekpunt voor het gamma straatmeubilair

 y Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van een aangepast commercieel proces voor het gamma straatmeubilair

 y Je onderzoekt interne procedures voor onze eigen productie straatmeubilair en optimaliseert/werkt nieuwe procedures uit

 y Je bent verantwoordelijk voor maatwerkprojecten straatmeubilair van a tot z

 y Je treedt adviserend op naar het management. Ondersteunt het management in de uitvoering van de groeistrategie.

 y Stemt af met de andere interne diensten teneinde de gemeenschappelijke doelen van VVS te behalen

 y Je onderzoekt, optimaliseert en beheert de samenwerking met (nieuwe) toeleveranciers

 y Je onderzoekt de mogelijkheid tot het aanspreken van nieuwe markten

 y Je onderzoekt de mogelijkheid tot export/internationalisering van onze eigen producten 

Wie ben jij?

 y Een teamplayer, klantvriendelijk en diplomatisch 

 y Diegene met een goed technisch doorzicht en logische manier van redeneren 

 y Een spits, je herkent en scoort opportuniteiten 

 y Je werkt vlot met informaticatoepassingen (ERP pakket, Office) 

 y Je bezit goede communicatieve en taalkundige vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels 

 y Je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie of je hebt een technisch bachelor-diploma 

 y Je hebt ervaring binnen het segment straatmeubilair of je hebt de drive je in te werken

Interesse ?
Mail dan jouw CV 
met motivatie naar 
kris@vvsnv.be 
t.a.v. Kris Bosmans

Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

+32 11 27 35 83

www.vvsnv.be

info@vvsnv.be

VVSnv is een jong en zéér dynamisch bedrijf in volle groei. VVSnv zorgt voor de volledige inrichting van de publieke 
ruimte, zowel openbaar als privaat, tot een aangename en veilige leefomgeving. We zetten in op 3 productgroepen: 
signalisatie, straatmeubilair en sensobility. De webshop www.vvsnv.be geeft een totaalbeeld weer van producten die 
ons hierbij helpen.  Onze KMO vaart, dankzij een 35-tal gemotiveerde teamleden, een duidelijke koers van vernieuwing, 
digitalisering en eigen ontwikkeling/innovatie. 


