
 

Legrand Group Belgium, met zetel 

in Zaventem, is een filiaal van de 

Franse Legrand Group die wereld- 

wijd meer dan 36.000 personen 

tewerkstelt en vertegenwoordigd is 

in meer dan 80 landen. 

Legrand Group Belgium N.V., 

vertegenwoordigt de merken 

Legrand en BTicino op de Belgisch- 

Luxemburgse markt en beschikt 

over een uitgebreid gamma 

innoverende producten voor de 

woningbouw (schakelaars, domo- 

tica, distributie en beveiliging), 

de tertiaire sector (scholen, 

ziekenhuizen, kantoren, hotels, …) 

de industrie en data centers. 

 

Voor meer informatie: 

 

 

www.youtube.com/legrandgroupbelgium 

facebook.com/bticino.belgium 

 

 

1930 Zaventem 

  

  

E info.be@legrandgroup.be 

 

 

 Legrand Group Belgium zoekt een 
 

 Technical Support Engineer 
 

  

Samen met uw collega’s van het aftersales team biedt u ondersteuning aan onze 

klanten ten behoeve van de aftersales activiteiten in al onze productgroepen, maar 

met name voor onze TERTIAIRE oplossingen. 

 

FUNCTIE          

◼ Bieden van ondersteuning aan installateurs, partners, groothandels, studieburelen, 

consumenten etc.  

◼ Beantwoorden van vragen van klanten, geven van technisch advies en aanreiken van 

alternatieven met betrekking tot het hele productenpakket. 

◼ Geven van operationele bijstand binnen het technisch team om zo een voortdurende 

verbetering van onze klantentevredenheid te bereiken. 

◼ Occasioneel testen/controleren van al dan niet defecte producten eventueel in 

samenspraak met onze toeleveranciers. 

◼ Ondersteunen van en samenwerken met de front office teneinde de relatie met de klant 

te verstevigen en te optimaliseren. 

◼ Pro-actief verrichten van andere werkzaamheden op het gebied van Sales Support. 

 

PROFIEL         

◼ U hebt een bachelordiploma in een elektrotechnische richting of dit niveau door 

opgedane ervaring; 

◼ U heeft ervaring met tertiaire oplossingen, bij voorkeur in een fabrikant omgeving; 

◼ U beschikt over de nodige commerciële flair en houdt van contact met klanten 

◼ U krijgt energie van afwisseling en u heeft een passie voor onze markt 

◼ U beschikt over een goede kennis van de Nederlandse en Franse taal; 

◼ U bent vertrouwd met informatiesystemen en MS Office kunt u vlot gebruiken; 

◼ U bent van nature een probleemoplosser en kan een boodschap overtuigend 

overbrengen; 

◼ U bent doelgericht, leergierig, accuraat, inventief, communicatief en gepassioneerd. 

 

 

AANBOD          

◼ Een fulltime vast contract; 

◼ Een verrijkende positie in een internationale groep; 

◼ Een aantrekkelijk salarispakket met extra-legale voordelen. 

 

CONTACTPERSOON BIJ LEGRAND?
 

 

◼ Geert Verschueren : 0473/33.36.82  

 
 

http://www.legrand.be/
http://www.youtube.com/legrandgroupbelgium
mailto:info.be@legrandgroup.be

