
 
 

The Future is limitless 

Kan je de dag van vandaag een wagen zonder GPS inbeelden ? 

De zelfde vraag kunnen we ons stellen in de constructiewereld, Topcon Positioning 

biedt de perfecte oplossingen om de bouw te automatiseren . Net zoals in de auto-

industrie ontwikkelt Topcon technologieën om de machines autonomer te laten werken. 

Denk aan GPS gestuurde machines bij de grootste aannemers, automatische 

opmetingen zoals Google Street View ® en GPS gestuurde landbouwmachines. 

$60 000 miljard is nodig om de wereldwijde populatie groei te kunnen voorzien van 

infrastructuur, voeding en huisvesting . Vandaag de dag is er maar $24 000 miljard 

beschikbaar aan werkkrachten en machines, er is dus een enorme kloof van $36 000 

miljard. 

Als marktleider biedt Topcon Positioning de geschikte oplossingen om deze kloof te 

dichten. 

Bekijk het filmpje: https://vimeo.com/276002934 

De enorme vraag naar onze oplossingen bewijst ons potentieel in deze groeimarkt. 

Om de groeiende vraag te beantwoorden, zijn wij op zoek naar een aantal collega’s 

waaronder een “Sales & Marketing Assistant”. 

De core taken zullen in Zellik op kantoor gebeuren. 

Belangrijkste taken: 

- Spil tussen Sales & Marketing 

- Klantencontact onderhouden 

- Prijslijsten, database, CRM en Website up to date houden 

- Offertes maken en opvolgen 

- Orderproces monitoren 

- Sales leads opvolgen 

- Analyse van de opportuniteiten naar aanleiding van events, acties, … 

- Aanwezigheid  en assisteren bij nationale, internationale beurzen 

- Rapportage aan de managers 

Profiel:  

- Proactief, commercieel gedreven, resultaatgericht, teamspeler 

- Communicatief en analytisch ingesteld 

- Zelfstandig opererend, met teamspirit 

https://vimeo.com/276002934


 
 

- Goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans 

- Je bent vertrouwd met het werken van een CRM systeem (salesforce) en bent 

een expert in Microsoft Office toepassingen (word, excel, powerpoint, …) 

Topcon positioning heeft veel te bieden: 

- Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden: 

 

o Laptop 

o iPad 

o iPhone ( incl. telefoonabonnement)  

o Groepsverzekering 

o Attractief loon 

o Maaltijdcheques  

 

- Gedegen opleiding 

- Teamspirit en sfeer: 

 

o Korte communicatielijnen 

o No-nonsens mentaliteit 

o Ruimte voor ondernemerschap 

o Zeer familiaire sfeer 

o Wereldwijd bedrijf met internationale bekendheid 

Herken je jezelf in deze boeiende functie ? Stuur dan zo snel mogelijk je CV naar 

mdesmedt@topcon.com, met referentie “Kandidaat Sales & Marketing Assistant” 

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