UNILIN produceert laminaatvloeren, samengestelde parketvloeren en luxe vinylvloeren onder de merken QuickStep en Pergo, naast panelen op houtbasis (spaanplaat, MDF), sierpanelen, daksystemen en isolatieplaten. UNILIN
heeft 4900 medewerkers en haalde in 2015 een omzet van 1,5 miljard euro. De 20 productie-eenheden liggen
internationaal verspreid.
Sinds 2005 maakt UNILIN deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde Mohawk Industries, Inc. Mohawk is
wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productie-eenheden in Noord- en Zuid-Amerika, Europa,
Rusland en Azië. De groep is genoteerd op de beurs (NYSE), realiseert een omzet van $ 9 miljard en heeft 37.800
medewerkers internationaal.
Als werkgever onderscheidt UNILIN zich als een gedreven innovatief groeibedrijf, waar echte entrepreneurs op elk
niveau de basis vormen van haar succes. Investeringen in infrastructuur en in mensen kenmerken de UNILINbedrijfscultuur. De hoofdzetel van UNILIN is gevestigd in Wielsbeke bij Waregem, vlakbij de E17 en hierdoor vlot
bereikbaar.
We zijn op zoek naar smart talent (Bachelors of Masters die net starten of met een eerste werkervaring) om de
basis van de toekomst te creëren. Elk jaar rekruteren we jong talent en voorzien we hen met de mogelijkheid om
verder te ontwikkelen samen met onze organisatie. We zijn op zoek naar teamplayers die verder willen bouwen
aan ons succesverhaal.

YOUNG GRADUATE WITH PASSION FOR TECHNICAL SALES
Als Technical Services Engineer sta je dagelijks in contact met onze klanten (plaatsers, verdelers en particulieren)
in binnen- en buitenland. Je bent het eerste aanspreekpunt voor allerhande technische vragen. Daarnaast sta je
eveneens in voor het behandelen en verwerken van klachten die binnenkomen. Je geeft gepast technisch advies
en zorgt voor klantgerichte oplossingen bij problemen van technische of administratieve aard. Verder sta je in
voor het organiseren van opleidingen en de technische begeleiding van onze eigen sales mensen en van onze
klanten en hun klanten, zowel over productspecificaties als over de installatie van de vloeren en hun toebehoren.
Je doet opvolging van zowel residentiële installaties als grote wereldwijde projecten. Je vormt hierbij een
belangrijke schakel tussen de klanten enerzijds en de productie en R&D anderzijds. Je formuleert
verbetervoorstellen naar andere afdelingen waardoor je mee aan de basis staat van product- en
productieverbeteringen en voortdurende innovatie. Je werkt in een internationale omgeving samen met collega’s
aan specifieke projecten ter ondersteuning en verbetering van onze producten.

PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪

Je behaalt dit academiejaar je Ingenieursdiploma (bouwkunde, hout, chemie,…) en bent duidelijk gebeten
door de technische aspecten van onze producten.
Je bent hands-on en houdt van een gezonde mix tussen projectmatig en klantgericht werk.
Je beschikt over een goede dosis commerciële flair en communicatietalent.
Je werkt nauwkeurig en gestructureerd.
Je hebt een goede talenkennis: je beheerst het Nederlands, Frans en Engels. Duits is een nice to have.

Ben je ambitieus, resultaatgericht en ga je altijd tot het uiterste? Ben je één en al passie en entrepreneurship? Wil
je je talent verder ontplooien? Kortom, ben je ready for a top job? Solliciteer dan nu voor onze Young Graduate
vacatures!

CONTACT
Heb je interesse? Neem contact op met Marie Wieleman, Talent Acquisition Specialist, +32 56 67 53 14 of
solliciteer online via onze jobsite: www.jobs.unilin.com.

