
 

 

 

VACATURE 
Administratieve commerciële binnendienst 

 

 
Locquet Power & Light is een toonaangevende speler in tijdelijke stroom en licht.  
We verhuren en verkopen generatoren, lichtmasten en lichtballonnen voor de industrie, bouw, infra en in 
de event sector. Onze toestellen leveren stroom, dit kan gaan van douche cabines op Tomorrowland tot 

de noodvoorziening voor een ziekenhuis. 
We zetten sterk in op innovatie met groene technologie en hebben met onze (nood)generatoren 
momenteel een belangrijke rol te spelen in de energie sector. 
We zijn een KMO met 20 medewerkers actief in België en de buurlanden.   
Door de sterke groei zoeken we ondersteuning voor onze administratie- en salesafdeling. We bieden een 
gevarieerde job met wisselende prioriteiten. 

 

Werkinhoud 
 

• Commerciële binnendienst:  
o 1e lijn telefonische aanvragen offertes 
o Aanmaken en opvolgen van offertes & orderbevestigingen 

o Ingeven van orders - raamcontracten 
o Ondersteunen verkoop- en verhuur afdeling 
o Beheer van schadedossiers van klanten 
o Opvolgen tekorten bij retours 
 

• Marketing: 

 
o Bepalen en uitwerken van de doelgroepen 
o Uitwerken van acties op maat voor specifieke marktsegmenten 
o Aanmaken en beheren van prospectlijsten 
o Schrijven van commerciële teksten in beide landstalen voor persberichten, mailings, 

vakbladen, technische fiches,…  
o Opstellen van direct mailings (al dan niet met een extern bureau) 

o Uitwerken van eigen projecten en initiatieven 
 

 

 

Wij zoeken 

 
• Bachelor of gelijkwaardig  
• Tweetalig Nederlands/Frans, goede kennis (mondeling & schriftelijk) 
• Engels : voornamelijk mondeling 
• Commercieel en communicatief ingesteld 
• Flexibel en stressbestendig (zeer wisselende prioriteiten) 

• Zeer goede kennis MS Office 
• Enige ervaring in een soortgelijke functie 
• Een praktisch en punctueel persoon (hands-on-mentaliteit) 

 
 

Wij bieden 

 
• Voltijdse of 4/5 tewerkstelling met een competitief loon 
• Je krijgt de ruimte om initiatieven te nemen en uw functie verder te ontwikkelen 
• Je komt terecht in een dynamisch bedrijf waar we teamwork, resultaat- en klantgerichtheid hoog 

in het vaandel dragen. 

 

 

Interesse ? 
Mail zo snel mogelijk uw cv met motivatie naar inge.ghyselinck@locquet.com  


