
 

WWW.BENELUX.LEDVANCE.COM 

LOOKING 
FOR 
A BRIGHTER  
FUTURE ? 

TECHNICAL SALES SUPPORT M/V 
 

 

WERKEN BIJ LEDVANCE BENELUX 

Werken bij een internationaal en 

gerenommeerd bedrijf. LEDVANCE 

biedt intelligente lichtoplossingen,  

LED lampen en LED armaturen.  

 

LEDVANCE staat voor ambitie, 
innovatie, geweldige energie  
en een gezonde dosis lef.  
Wij brengen nieuwe ideeën  
en smart solutions in een 
moderne en digitale wereld.   
 

LEDVANCE Benelux is verantwoordelijk 

voor de Sales en Marketing activiteiten  

in België, Nederland en Luxemburg en het 

huidige team bestaat uit ongeveer  

36 mensen. LEDVANCE Benelux heeft 

een open en dynamische werksfeer en 

een no-nonsens mentaliteit.  

 

Bij LEDVANCE heb je de kans om jezelf 

te blijven kunnen ontwikkelen binnen een 

wereldwijd concern.  

 

 

TAKEN EN 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

· Technische vragen over 

producten/systemen en 

toepasbaarheid hiervan behandelen 

van zowel interne als externe klanten 

· Ondersteuning voor project business 

· Kennis op een professionele en 

toegankelijke wijze overbrengen naar 

collega’s, klanten en derden 

· Administratief verwerken van klachten 

volgens interne processen  

· Klantencontacten onderhouden 

 
 

WAT WE BIEDEN 

Een uitstekend salaris en veel extra’s 

zoals;  - pensioen 

 - bonus  

 - reiskostenvergoeding 

 - fulltime functie  

- persoonlijke ontwikkelings-  

  mogelijkheden 

- en veel meer…. 

  Nog belangrijker; een geweldig bedrijf  

  met een fantastisch team van 

  professionele en loyale collega’s 

  

 

  

WE ZOEKEN 

· MBO/HBO werk- en/of denkniveau,  

voorkeur richting elektrotechniek  

· 2 jaar ervaring in soortgelijke functie 

· Ervaring in een B2B omgeving  

· Kennis van LED technologie  

· Uitstekende communicatieve 

vaardigheden  

· Goede beheersing van het Nederlands 

en Engels. Frans en Duits is een pré 

· Bekend met het MS Office 365 pakket 

· Ervaring met SAP is een pré 

· Bij voorkeur wonende in de regio 

Capelle aan den IJssel/Rotterdam  

. Een ondernemende en energieke 

professional met zelfvertrouwen

 
Als jij geïnteresseerd bent in deze 

uitdagende en verantwoordelijke 

functie, dan ontvangen wij  

graag jouw motivatie en CV via: 

benelux.sollicitatie@ledvance.com    

Wil je liever eerst wat meer weten 

neem dan contact op met:  

Mevr. Ariëlle van Loon  

HR Professional 

arielle.van.loon@ledvance.com   
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