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METABO 
 
In 1923 bouwde Albrecht Schnizler de eerste handboormachine. Deze 
"Metallbohrdreher" is de basis voor de naam Metabo. Vandaag de dag heeft het 
traditionele bedrijf 1.800 medewerkers, waarvan 1.050 in Nürtingen, Duitsland. 25 
dochtermaatschappijen en meer dan 90 vertegenwoordigingen zorgen ervoor dat de 
Premium-oplossingen van Metabo in alle landen verkrijgbaar zijn. 
 
Naast elektrische en perslucht-oplossingen streven wij consequent de visie van de 
snoerloze bouwplaats na en hebben wij een leidende positie in de accu-technologie 
om de professionals meer vrijheid te bieden met maximaal vermogen. Metabo beschikt 
over meer dan 700 octrooien en octrooirechten. De Duitse aanbieder van robuuste, 
krachtige en ergonomische professionele oplossingen ontwikkelt en produceert 
machines en toebehoren voor de gebruikers in de bouw en renovatie en de 
metaalambacht en industrie.  
 
Om deze succesvolle strategie nog verder uit te bouwen is Metabo België op zoek 
naar een gedreven product advisor. 

 
functie: 
 
Metabo Product Advisor Vlaamstalig landsgedeelte 
rapporteert aan Business Development Manager 
 
 
 
profiel: 
• commerciële feeling 
• A2 technicus of gelijkwaardig door ervaring 
• ruime technische kennis met interesse in elektrisch gereedschap 
• Vlot tweetalig : Nederlands en Frans 
• Goede noties Engels of Duits  
• relevante werkervaring, liefst in gelijkaardige functie of winkelverkoop in de sector 
• affiniteit met de bouw en industriewereld 
• goed zelfstandig kunnen werken 
• Flexibel: frequent avond- en WE werk 
• Uitstekende mondelinge communicatie 
• basis ervaring in Excel en  Word 
 
Doelstellingen : 
 
• Strategische ontwikkeling van de enduserbenadering in nauwe samenwerking  

met sales ;  
•  Deelname aan Vakbeurzen  
•  TTT &Training inhuis-buitenshuis : training van sales team en medewerkers dealers 
•  Co- enduser bezoeken met buitendienst dealers (met sterke focus op verkoop) 
•  Planning en uitvoeren zelfstandige enduser bezoeken (met sterke focus op verkoop)  
•  Planning en uitvoering geplande enduser bezoeken (met sterke focus op verkoop)  
•  Enduser database opzetten, ontwikkelen en onderhouden  
•  Actieve verkoop tijdens opendeurdagen dealers (weekendwerk !) 
•  Deelname aan Metabo Roadshows & indoor events  

 



 
 
 
 
 

  
                               2                                          

werkzaamheden: 
• demonstratie en verkoop van professioneel Metabo gereedschap 
• dit bij de eindgebruiker (bouwondernemingen, industrie, materieeldiensten,…)  
• functioneert in samenspraak met account managers en verdelers 
• op basis van gestructureerde bezoeken met / zonder verdelers 
• ondersteuning op lokale / regionale professionele beurzen 
• ondersteuning op nationale professionele beurzen / events 
• beheer van het voor hem tot de beschikking gesteld materiaal (machines en 

toebehoren, voertuig, demo materiaal en andere)  
• De product advisor is in zijn functie verantwoordelijk voor het volledig Vlaams 

landgedeelte 
Vergoeding : 
• marktconform loon met extra legale voordelen 
• hospitalisatieverzekering 
• al het nodig materiaal, zoals computer, gsm,internetverbinding,… wordt door de firma 

ter beschikking gesteld. 
• Metabo is als technologisch marktleider een dynamisch bedrijf in volle groei.  We 

hebben korte communicatiestructuren en werken in team met een no nonsens 
mentaliteit.  

 
Interesse of meer vragen ? Contacteer ons snel : 
 
per mail : info@metabo.be 
 
per post : 
 
METABO 
tav Geert Verleyen 
Noordkustlaan 2 A 
1702 Groot-Bijgaarden 
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