
Sales Engineer
Wij zoeken een

Onze “scale-up” APEX ontwikkelt, produceert en vermarkt innovatieve audio-
visuele oplossingen in diverse niche segmenten. Als sales engineer/  
technical sales support sta je in voor de opvolging van jouw specifieke klanten 
en projecten.

Je ondersteunt ons sales team bij het samenstellen van de juiste offertes 
en denkt actief mee na over welke audiovisuele oplossing bij welke klant 
hoort. Je volgt bepaalde lopende projecten verder op en zorgt voor de 
nodige up-sell. In samenspraak met de klant werk je het voorstel voor de 
audiovisuele installatie verder uit en bespreek je lichtstudies, voorstellen voor 
aanvullende services en producten zoals netwerk, camerabewaking,…

Je staat in voor een goede organisatie van de projecten in uitvoering. Jij 
bent dé spilfiguur tussen onze klanten, de projectafdeling en onze leveran-
ciers. Je blijft hun contactpersoon en volgt de klant gedurende enkele weken 
na de afronding van het project nauw op.

Jouw job wordt gekenmerkt door een grote mate van zelfstandigheid, 
autonomie, inspraak en vooral heel veel fun!

Profiel

• Je bent vlot, communicatief en commercieel.
• Je geeft graag advies en werkt steeds oplossingsgericht.
• Je hebt een grondige kennis van audio, video en verlichting. Kennis van 

Netwerken en camera’s is een plus.
• Je bent hands-on en hebt geen 9 to 5 mentaliteit.
• Je beheerst vlot het Nederlands en goed het Frans.  

Kennis Duits en Engels een plus.
• Je kan zelfstandig werken.

What’s in it for you?

Bij APEX kom je terecht in een fijn team van 12 zeer gedreven mensen, 
die dagelijks alles uit de kast halen om van APEX een succesverhaal te 
maken. Work hard, play hard is dan ook ons bedrijfsmotto. We sluiten 
onze werkdag graag af met een frisse pint op ons terras en ook van een 
stevig feestje zijn we bij APEX niet vies. Naast een fantastische en vriend-
schappelijke werksfeer, biedt APEX jou een marktconform loon met 
daarnaast de nodige extra legale voordelen en vrijheid. Je komt terecht 
in een echt groeiverhaal. Ons bedrijf groeit jaarlijks tussen de 20 à 40%. 
doorgroeimogelijkheden tot bijvoorbeeld operationeel manager beho-
ren dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Jobgerelateerde competenties

• Technisch opvolgen van de producten en hun ontwikkeling bij de 

klanten en technische documentatie opstellen en ter beschikking 

van de klanten stellen

• Technische problemen en vereisten van de klant analyseren

• Een opleiding geven met betrekking tot de producten van het bedrijf

• Teams en klanten begeleiden

• Klanten informeren over de opgemerkte technische problemen, aan 

te brengen wijzigingen en uit te voeren herstellingen

• Operationele incidenten analyseren

• Corrigerende en preventieve acties onderzoeken

• Complexe technische problemen overmaken aan specialisten  

(studies, onderzoek, onderhoud, ...)


