
 

 

Demonstratie specialist m/v Fulltime 

 
Werken bij KYOCERA SENCO Belgium NV betekent werken in een enthousiast, 
betrokken en gedreven team met een hoog kennisniveau en de nodige ‘sense of 
humor’. Samen met een loyaal management en klant- en servicegerichte teamspelers 
bouwen wij aan onze merken, ons succes en onze toekomst. 
 
Wie zijn wij?  
Wij produceren en distribueren diamantgereedschappen, hoogwaardige industriële 
bevestigingsmiddelen en aanverwante producten voor de bouw, grond- en wegenwerken en zijn een 
bekende speler in de internationale bouwwereld. Onze klanten zijn dealers gericht naar de 
professionele eindgebruikers in de bovenvermelde bedrijfstakken.  
 
De functie  
Als Demonstratie Specialist bezoek je onze dealers en laat je onze klanten (dealers en 
eindgebruikers) zien welke toegevoegde waarde wij leveren met onze producten. Je geeft 
demonstraties met onze diamantboorsystemen en de bevestigingsmiddelen van ons merk Expandet.  
Samen met onze vertegenwoordigers en onze binnendienstmedewerkers bespreek je de wensen, 
acties en plannen. De uitvoering van deze demonstraties doe je volledig zelfstandig, zowel 
opendeurdagen, beurzen en bij de klant. Voor het bedienen van onze markt is de ideale kandidaat 
woonachting rondom Brussel.  
 
Kennis en kunde  
Je hebt een hands on-mentaliteit. Beheerst de Nederlandse en Franse taal, zowel mondeling als 
schriftelijk. Je bent ons visitekaartje naar onze markt. Om het proces volledig onder controle te houden 
werk je uiteraard netjes en gestructureerd. Belangrijk is je ervaring met diamantboren en 
bevestigingsmiddelen(pluggen, ankers; zowel mechanisch als chemisch) en technische producten. De 
markt is hectisch, je kunt je daar flexibel in bewegen en ziet mogelijkheden.  
 
Wij bieden  
Een goede, leerzame job met enthousiaste collega’s in een informele, maar professionele omgeving. 
Wij bieden een goed pakket arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden tot het volgen van benodigde 
opleidingen. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek vertellen wij je graag meer over ons bedrijf, de 
voorwaarden en de werkzaamheden.  
 
Ben je enthousiast?  
Heb je deze vacature goed gelezen en weet je zeker dat jij degene bent die wij zoeken dan zien wij je 
sollicitatie graag tegemoet. Deze kun je sturen naar spaternoster@kyocera-senco.be 
We willen niet alleen je CV zien, maar ook kunnen lezen waarom jij degene bent die we zoeken. Heb 
je na het lezen van deze vacature nog inhoudelijke vragen ten aanzien van de functie kun je contact 
opnemen met Frank Ramakers (Business Unit Manager) op +32-475 77 80 31. 
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