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Jobbeschrijving “Technisch verkoper metalen dichtingen”
Wie








U bent bachelor of master in de ingenieurswetenschappen en heeft ervaring in
(internationale) verkoop en engineering van dichtingen.
U bent communicatief zeer vlot en beheerst het Nederlands, het Frans en het Engels,
zowel gesproken als geschreven.
U bent gebeten door technologie en technologische toepassingen en beseft dat HTMS u
dicht bij de allernieuwste ontwikkelingen brengt.
U bent een doorzetter en bent niet snel teleurgesteld (projecten kunnen jaren lopen
voordat er een verkoop volgt).
U kunt zichzelf goed inschatten en voelt aan waar potentieel zaken te doen zijn.
U kunt zelfstandig en in transparantie met uw collega’s werken.
Meerdaagse verplaatsingen naar het buitenland vormen geen probleem.

Wat






U staat in voor de verkoop van metalen dichtingen voor hoogtechnologische toepassingen
op internationaal vlak.
Uw klanten bevinden zich in het segment nucleaire toepassingen (fusie, splitsing,
deeltjesversnellers) en in de lucht- en ruimtevaart, zware industriële toepassingen,
offshore, de valve-industrie en in andere toepassingen met hoge drukken en hoge
temperaturen, of lage temperaturen of hoge lekdichtheden. Al deze toepassingen zijn
toptechnologie, waarbij HTMS mee ontwikkelt.
Als technisch verkoper bent u verantwoordelijk voor de juiste oplossingen voor de klant,
en bent u de drijvende kracht van de groei achter het bedrijf.
HTMS is een no-nonsense bedrijf. Wij staan heel dicht bij ons product (wij produceren het
zelf) en staan tevens zeer dicht bij de klant (wij engineeren mee de eindtoepassingen).
Wij houden van vlotte en recht-door-zee-communicatie, ook naar de klant toe.

Waar
HTMS NV, Blarenberglaan 5 in 2800 Mechelen

Wanneer
Onmiddellijke indiensttreding is mogelijk, er is echter geen tijdsdruk.

Waarom
HTMS is een toonaangevend bedrijf in een superkleine niche van productie, ontwikkeling en
engineering van metalen dichtingen op de internationale markt.
De ISO9001, ISO14001 en de AS9100 werden reeds behaald (als een van de weinige
bedrijven in België). Daarmee profileert HTMS zich als een superspecialist die enkel aan de
hoogste normen wil voldoen.
Door het aanwendingsgebied van deze metalen dichtingen, altijd extreme toepassingen die
aan het maakbare en realiseerbare grenzen, zitten we steeds met toepassingen die tot de
verbeelding spreken, maar waar ook een grote verantwoordelijkheidszin en accuraatheid aan
te pas komt.
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Compressoren, medisch nucleaire toepassingen, kernfusie, motoren van de Ariane-raket,
plastiekindustrie, dieselmotoren, filmindustrie, petrochemie, afsluiters, … zijn slechts enkele
van de toepassingen waarin wij actief zijn. Doch onze dichtingen worden in deze sectoren
slechts gebruikt voor extreme toepassingen.
Als je deel wil uitmaken van een snelgroeiend hightechbedrijf van 45 personen, waar jij het
verschil kan maken, dan is deze functie zeker een opportuniteit!
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.htms.be.

Bedrijfseconomisch palmares HTMS








finalist bij de Leeuw van de Export door Flanders Investment & Trade (bij de 3 beste
exportbedrijven) (2009);
verkozen tot Excellente Onderneming door de Kamers van Koophandel (2011);
gecatalogeerd bij de 0% meest stabiele bedrijven van België door Dun&Bradstreet
(2013);
bekroond met de Supplier Performance Award van Snecma Moteurs (2012);
winnaar Leeuw van de Export door Flanders Investment & Trade (bedrijven <50
werknemers) (2014);
bekroond met de Supplier Perfomance Award van Snecma Moteurs (2015);
finalist Belgian Maker Award van Unizo en DHL (2017).

Verloning
Startloon en modaliteiten zijn te bespreken.
Na een diepgaande opleiding in productie, product en kwaliteit zal uw loon rechtstreeks in
relatie staan met de door u geleverde inspanningen.

Hoe
Solliciteren kan per e-mail naar sophie.d@htms.be, ter attentie van Sophie Deckers.
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