Vacature Ervaren Adviseur Installatietechniek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Rotterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1442770

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Werken als Adviseur bij Eminent betekent onderdeel zijn van een jong, professioneel en ambitieus team, waar alle
ruimte is voor jouw ideeën en initiatieven. Sterker nog, je gaat zelf met jouw ideeën aan de slag om gezamenlijke
doelen te bereiken. Bij Eminent werkt talent met een onuitputtelijke drive en een natuurlijke nieuwsgierigheid. Want dat
leidt tot het zien van kansen. Wij geloven in de kracht van onze mensen. Dit betekent dat een baan bij Eminent
samengaat met een flinke dosis verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Functieomschrijving
Eminent is op zoek naar een ervaren Adviseur Installatietechniek die ons interne team in deze discipline gaat
versterken. Als adviseur bij Eminent ben je nieuwsgierig, daadkrachtig en heb je interesse in de wereld van
installatietechniek. Je wordt graag uitgedaagd, bent verantwoordelijk en in staat zeer zelfstandig te werken. Je draagt
actief bij aan het uitbouwen van het netwerk in de installatietechniek en zet Eminent nog beter op de kaart. Als
adviseur ben je een échte netwerker, wat in dit vakgebied zo belangrijk is! Door middel van acquireren en netwerken
bouw je stap voor stap je netwerk op.

Je bent goed in het verbinden van techneuten op zowel MBO als HBO niveau met opdrachtgevers in de
installatiebranche. Onze opdrachtgevers zijn veelal landelijk werkende installateurs en actief in de utiliteit of
woningbouw. Het team van installatietechniek binnen Eminent is een echte kennispartner voor opdrachtgevers en
professionals. Weet jij de verbinding tussen installateur en professional goed te maken en kan jij de ambities
realiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als adviseur herken jij jezelf in onderstaand profiel:
Een afgeronde HBO opleiding
Aantoonbare affiniteit met installatietechniek
Enige commerciële werkervaring binnen de installatiebranche
Bij voorkeur heb je ervaring in bemiddeling van schaars technisch personeel
Je bent aantoonbaar commercieel succesvol in het laten groeien van het netwerk
Verbinden en netwerken is je tweede natuur
De voorkeur gaat uit naar iemand met een netwerk van installateurs in de regio West-Nederland
Je bent woonachtig in de omgeving van Utrecht of Rotterdam
Functie-eisen
Je bent commercieel actief en weet opdrachtgevers en professionals met elkaar te verbinden
Marktontwikkelingen scherp in de gaten houden, zodat je een echte kennispartner bent
Adviseren van professionals over een volgende stap in hun carrière
Je bent volledig verantwoordelijkheid voor het Westen van Nederland binnen het team installatietechniek en
de resultaten in dit rayon
Door jouw talent om mensen met elkaar te verbinden, bouw je verder aan een netwerk van opdrachtgevers en
professionals
Je voelt je betrokken bij je opdrachtgevers
Samenwerken met het team installatietechniek
Aanbod

Een vaste baan bij Eminent
Marktconform salaris
Een interessant bonussysteem dat een directe koppeling is tussen jouw eigen succes en je beloning
Een winstafhankelijke teambonus aan het eind van het jaar
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Een aantrekkelijke combinatie van secundaire arbeidsvoorwaarden met bijvoorbeeld een leaseauto, telefoon,
laptop, 25 vakantiedagen en 6,5 ATV dagen
Een jong, professioneel en talentvol team met een onuitputtelijke drive en een natuurlijke nieuwsgierigheid
Leuke teamuitjes zoals een lang weekend wintersport
Elke vrijdagmiddel een borrel met collega’s om de week mee af te sluiten

Jorieke Vale
Adviseur Industrie / Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
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