
Lijkt het je leuk om bij dit dynamische en innovatief bedrijf aan de slag te gaan, 
dan zoeken we momenteel een

WELDING APPLICATION SPECIALIST  
VOORONDERSTEUNING AAN ONZE  

DEALERS IN BELGIË EN LUXEMBURG.

De rol en belangrijkste taken zijn:

 � Demonstreren van Lorch producten en diensten.
 � Trainen en opleiden van Lorch partners en eindklanten.
 � Onderhouden en versterken van het bestaande Lorch-verkooppartner-

netwerk.
 � Ondersteuning voor de verkoop van het bestaande Lorch-assortiment 

via het Lorch partnernetwerk en de introductie van nieuwe Lorch- 
producten.

 � Bijdragen aan het positieve imago van Lorch en uitbouw van het markt-
aandeel.

 � Herkennen van, en reageren op, markttrends door voorstellen te doen 
om marketingacties te ontwikkelen.

De ideale kandidaat zal:
 � Zich op uw gemak voelen om zelfstandig en op eigen initiatief te werken 

om wederzijds overeengekomen doelen te bereiken.
 � Ervaring of affiniteit hebben in de lastechniek.
 � Kennis en affiniteit hebben van lasprocessen, lastechnologie en lasauto-

matisering.
 � Vloeiend spreken en schrijven in Nederlands, Frans en Engels
 � In het bezit van een rijbewijs.
 � Ervaring hebben met het werken met een CRM-systeem en de MS Office 

applicaties.

Werkomgeving:
 � Regelmatig op locatie.
 � Af en toe overleg of training in Nederland of hoofdkantoor in Duitsland.
 � Hotelovernachtingen behoren tot de mogelijkheden, maar normaal start 

de werkdag thuis.
 � Thuiskantoor ruimte noodzakelijk, de tools krijg je van ons.

Wat bieden wij:
 � Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan waarin je veel  

verantwoordelijkheden krijgt.
 � Een enthousiast team van collega’s met korte communicatielijnen.
 � Mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en groei.
 � Prima salaris op basis van ervaring en kennis.
 � Een bonusregeling, leaseauto, laptop en GSM.

Lorch Lasapparatuur BV
t.a.v. de heer Bert Jacobs
+32478545289
bert.jacobs@lorch.eu

Lorch Schweisstechnik GmbH is een 
van de toonaangevende fabrikanten 
van booglasapparatuur voor indus-
triële toepassingen, veeleisende me-
taalbewerking en voor gebruik in de 
automatisering met robots en colla-
boratieve robotsystemen. Al meer 
dan 65 jaar worden de kwaliteitssys-
temen van Lorch in Duitsland in één 
van de modernste productiefacilitei-
ten voor lasapparatuur in Duitsland 
geproduceerd en naar meer dan 60 
landen geëxporteerd. De Lorch last-
echniek combineert grote praktische 
voordelen, een uiterst eenvoudige 
bediening en een hoge rendabiliteit. 
Hiermee zet Lorch nieuwe technologi-
sche maatstaven op de markt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld en uiteraard zal uw reactie 
zeer vertrouwelijk worden behandeld.


