
Elaut nv brengt fun voor spelers in lunaparken wereldwijd!
We bedenken, creëren en produceren elektromechanische amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…), steeds op zoek naar wat de speler leuk vindt. Onze mensen leven
naar ons motto:

TOP QUALITY ENTERTAINING THE WORLD!

Gedurende 60 jaar is Elaut uitgegroeid tot een succesvolle KMO met 180 collega’s in kantoren
in Europa en de VS en honderden klanten wereldwijd.
Het hoofdkantoor en jouw toekomstige werkplek is in Sint-Niklaas.
Meer weten over ons? Check www.elaut.com 

ALGEMENE FUNCTIEBESCHRIJVING
 

Door Elauts sterke groei zoeken we iemand in ons dynamische verkoopteam.
Als European Sales Representative sta je in voor de verkoop van onze

toestellen en technische advies aan onze klanten en verdelers. 
 

Als opleiding begin je bij klanten in België en Noord-Frankrijk en groei je op
eigen tempo door naar regio Europa en de rest van de wereld. Jouw taak is

uitzoeken waarmee we de klant kunnen helpen, professioneel advies verlenen,
je mouwen oprollen en de nieuwste toestellen showcasen. 

 
In het wilde weg rondbellen, daar doen wij niet aan mee. Je bouwt een

duurzame relatie op met jouw klanten en helpt ze aan de meest innovatieve
en kostenefficiënte oplossingen. 

 
Nieuwe klanten vind je op internationale 

beurzen en vooral door 
mond-aan-mond reclame op basis van onze 

kwaliteit en betrouwbaarheid. 

ELAUT ZOEKT

 SALES REPRESENTATIVE

AMUSEMENTSSPELEN
Wie zijn wij?

http://www.elaut.com/


Gemotiveerd en ondernemend: vlotte communicatievaardigheden en een
flexibele, verantwoordelijke en zelfstandige ingesteldheid. 

Sociaalvaardig: banden opbouwen met klanten en onderhouden

Flexibel: geen ‘9-to-5’ mentaliteit, af en toe in het buitenland verblijven
voor kortere periodes is geen probleem

Teamspeler: vlotte samenwerking met je team en andere afdelingen
waarbij je marktfeedback bijdraagt tot de ontwikkeling van onze
producten. 

Klantgedreven: zorgvuldige opvolging naar de gemaakte contacten en
offertes, tevens begeleid je de besteldossiers van klanten tot aflevering 

Zelfstandig: organisatie van je eigen taken zowel in het binnen- als
buitenland mbt bezoekagenda, contacten voorbereiden, enz

Interesse in techniek, de kennis zelf kunnen we je leren

Softwarekennis: Microsoft Office (Outlook, Excel, Powerpoint…), ervaring
met een ERP-systeem is een plus

Rijbewijs B op zak

Talen: Nederlands, Engels en basiskennis Frans 

WIE BEN JIJ?



Afwisseling in een dynamische KMO in volle
internationale expansie binnen een “speelse” sector. 

Opleiding, wij rusten je uit met de nodige technische
bagage, productkennis en alternatieve opleiding waar
nodig om je job tot een succes te maken

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid over klanten
binnen Europa

Aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale
voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, 12
extra ADV dagen…) en een bedrijfswagen

Reizen: een gezonde balans tussen externe contacten en
interne afhandeling van dossiers, reken op een 60/40
verhouding tussen kantoor en op de baan afhankelijk van
het seizoen.

W A T  B I E D E N  W I J  A A N

Interesse? 
Stuur dan nu je CV naar careers@elaut-group.com

ELAUT nv, Passtraat 223 - 9100 Sint-Niklaas                  

mailto:careers@elaut-group.com

