
Topcon heeft meer dan 75 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie en distributie van 
optische instrumenten, lasers, GNSS Systemen en machinebesturingen. Topcon is één van 
de grootste en meest toonaangevende fabrikanten van positioneringssystemen in de 
wereld. Wij bieden een complete lijn van hightech producten voor zowel landmeetkundige, 
bouw en architectonische toepassingen. GNSS ontvangers en machinesturingen nemen een 
speciale plaats in binnen het leveringsprogramma, door de unieke manier van het 
verwerken van verschillende satellietsignalen. 
 
 
Ter ondersteuning van ons Salesteam in Zellik (België) zijn wij op zoek naar een  
 
SALES ASSISTANT M/V 
 
Deze Sales Assistant is de spil voor de continuïteit van alle activiteiten binnen de 
verkoopafdeling en een belangrijk aanspreekpunt voor andere afdelingen en onze dealers. 
Naast de opbouw en optimalisatie van onze interne verkoopadministratie - middels 
proactieve ondersteuning aan het verkoopteam – werk je actief aan het realiseren van de 
verkoopdoelstellingen. 
 
 
De ideale kandidaat: 
 
analyseert en vat de wensen van onze klanten samen en brengt onze managers en ons 
verkoopteam hier constant van op de hoogte. Daarnaast geef je onze klanten telefonisch 
advies en ondersteuning waar nodig. Denk daarbij aan het proactief verstrekken van 
product-, promotie- en prijsinformatie. Klachten helder én volg je op, evenals 
klantenverzoeken.  
Door offertes aan te bieden breid je het klantenbestand uit, je verwerkt (telefonische) 
bestellingen (ordermanagement) en geeft proactief ondersteuning aan het verkoopteam. 
Het is van belang dat je goed kunt samenwerken, maar moet ook zelfstandig kunnen 
opereren. Als steun en toeverlaat van ons verkoopteam, ondersteun je hen proactief, o.a. 
ook bij het maken van klantenpresentaties, rapporten en sjablonen. Je houdt prijslijsten en 
andere verkoop-gerelateerde spreadsheets up-to-date en hebt een sterke coördinatie en 
interface voor verschillende afdelingen en teams om efficiëntie en transparantie te 
waarborgen. 
Dus, ben jij die pro-actieve-, commercieel gedreven en resultaatgerichte teamspeler die 
goed kennis heeft van zowel de Franse als de Engelse taal, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Ben je geïnteresseerd om bij deze wereldspeler op het gebied van positioning oplossingen te 
komen werken, solliciteer direct via: https://topconeurope.heeft-vacatures.nl/ of via 
de solliciteerknop. 
 
Topcon Positioning Belgium heeft veel te bieden! 

• Breed assortiment hoog kwalitatieve producten 
• Ruimte voor ondernemerschap 
• Korte communicatielijnen, no-nonsens mentaliteit 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

Meer informatie over Topcon vind je op onze website: www.topconpositioning.be. 

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


