
Ben jij uit het juiste hout gesneden?

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar hr@rubiomonocoat.com met de vermelding 
“Technical Service Manager” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

TECHNICAL SERVICE MANAGER 

Zin om te werken in een jonge multinational met familiaal karakter in volle ontwikkeling? Klaar om leuke 
collega’s te leren kennen en mee te zorgen voor een aangename groepssfeer? Dan is het ecologische Rubio 
Monocoat in Izegem (West-Vlaanderen) een goede keuze!

We produceren milieuvriendelijke oliën voor houtbescherming en -kleuring voor binnen, buiten en 
industrie. We zijn 100% “made in Belgium” en naast ons hoofdkantoor in Izegem zijn we actief in 82 
landen. Door onze continue groei zijn we op zoek naar een Technical Service ManagerTechnical Service Manager  om mee te stappen 
in ons succesverhaal!

Functieomschrijving
 ›  Jij en je team behandelen alle vragen van klanten die binnenkomen via telefoon, chat, mail … en zorgt voor 
een snelle en passende oplossing voor de klant.

 › Je organiseert de kennis en deelt ze via tools, applicatie, producttrainingen, … zodat de klant zelf issues kan 
afhandelen/vermijden.

 ›  Je creëert samenwerkingsverbanden (machines, gereedschappen, etc.).
 ›  Je staat in voor de verdere ontwikkeling en het onderhouden van een relevante demoruimte.
 ›  Jij en je team organiseren opleidingen over onze producten in Izegem, bij onze filialen en distributeurs in het 
buitenland en via online webinars.

 ›  Jij en je team ondersteunen het testen van nieuwe toepassingen en nieuwe producten voordat ze op de 
markt worden gebracht. Het is belangrijk dat jouw team betrokken is bij nieuwe producten aangezien jullie 
de eerste vragen zullen krijgen. 

 ›  Je bezoekt op zeer regelmatige basis klanten om hen te helpen en op te leiden. Dit omvat ook internationale 
klanten/partners/importeurs binnen en buiten Europa. Je zorgt ervoor dat zij zich gesteund voelen door 
Rubio Monocoat om ons product en merk te promoten.

 ›  Je draagt actief bij tot het verhogen van de klantentevredenheid.
 ›  Je meet op regelmatige basis de klantentevredenheid en rapporteert daarover aan het management. Je kan 
rekenen op de steun van het marketingteam om dit te organiseren, wanneer nodig.

 ›  Je analyseert terugkerende vragen van klanten, formuleert adviezen en onderneemt acties om die in de 
toekomst te vermijden.

 ›  Je waakt er zorgvuldig over de KPI’s van je afdeling en stuurt bij waar nodig.
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TECHNICAL SERVICE MANAGER 

Jouw profiel
 ›  Je hebt ervaring in klantenservice.
 ›  Je bent al vele jaren actief in de bouwmaterialenindustrie. Idealiter ben je een houtliefhebber die echt 
geïnteresseerd is in de toepassing van houtbeschermings- en decoratieproducten. Je gebruikt deze 
producten zelf en je wilt altijd de toepassingsvereisten, de resultaten, de methodes, enz. begrijpen. Je 
begrijpt technisch hoe je een probleem moet oplossen. Je hebt geen schrik om zelf de handen uit de 
mouwen te steken.

 ›  Je bent hands-on. Je doet er alles aan dat iets gebeurt.
 ›  Je hebt een hoog energieniveau. Je weet hoe je mensen moet motiveren en energie moet geven.
 ›  Je bent een klantgericht persoon en je hebt tonnen commerciële vaardigheden om een probleem op te 
lossen, niet alleen technisch, maar ook op een commerciële manier naar de klant toe.

 ›  Je geeft echt om onze mensen en onze klanten.
 ›  Je bent een teamspeler en hebt een no-nonsense mentaliteit.
 ›  Je kunt een vertrouwensrelatie opbouwen met ons team en onze partners. Onze internationale importeurs 
zijn belangrijke leden van de Rubio Family. 

Wat we bieden
Je komt terecht in een stabiel bedrijf in volle groei. We bieden je een toffe, dynamische en afwisselende job 
aan die nooit routine wordt. We bieden je een voltijds contract (39u/week) aan met marktconform loon, 
maaltijdcheques, 6 dagen ADV, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Je komt terecht in een klein, dyna-
misch en gespecialiseerd team.


