
Join us! 
 

 

  

Functieomschrijving  
Trane Belgium is een toonaangevende leverancier die al sinds 1885 oplossingen aanbiedt 
voor de koeling, verwarming, ventilatie en airconditioning  voor commerciële en industriële 
toepassingen. Trane Belgium volgt niet alleen de industriestandaarden: wij definiëren ze.  
  
Voor de versterking van ons team in Leuven zijn wij op zoek naar een: 
Sales Engineer Air Handling Units  
  
De Sales Engineer is een interne/externe commerciële medewerker.   
Je krijgt een interne opleiding om het volgende takenpakket uit te 
oefenen: 
• Je kan lastenboeken begrijpen en interpreteren.  
• Je ontwerpt, berekent en optimaliseert op maat gemaakte luchtbehandelingsgroepen adhv 

een selectiesoftware. 
• Je maakt offertes op en stuurt deze door naar onze klanten (studiebureau’s, aannemers, 

installateurs, eindklanten). 
• Je staat in voor de opvolging van deze offertes. 
• Je ondersteunt onze klanten met technische expertise. 
• Je maakt nieuwe opportuniteiten aan in ons CRM (Customer Relationship Management) 

systeem. Je volgt deze opportuniteiten op en vult de CRM aan.  
• Je maakt deel uit van een Sales team en vergadert wekelijks om informatie uit te wisselen. 
• Je werkt in een b2b omgeving. 
  
Profiel  
• Je bent Nederlandstalig en hebt kennis van het Frans en het Engels.  
• Je behaalde een master of bachelor diploma elektromechanica. 
• Je hebt minstens een 1ste ervaring in de HVAC sector. 
• Je bent commercieel ingesteld. 
• Je kan langdurige klantenrelaties opbouwen. 
• Je bent leergierig. 
• Je hebt een praktische kennis van courante softwarepaketten.  
• Je bent administratief sterk en gaat systematisch te werk.  
• Je functioneert in team maar dit met de nodige zelfstandigheid. 
 
Aanbod  
Wij bieden een uitdagende, voltijdse functie in een dynamisch bedrijf. Je zal genieten van 
een specifieke opleiding om jouw werk goed te kunnen uitvoeren. In ruil voor je 
inspanningen ontvang je een aantrekkelijk loonpakket aangevuld met extralegale voordelen 
(bedrijfswagen, laptop, gsm, …) en kansen om jezelf verder te ontplooien.   

  

Contact  
Voor meer informatie of een sollicitatiegesprek, neem gerust contact op.  
Email: J.Vrijders@traneBelgium.com  Tel: +32 493 31 15 25  
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