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Vacature: Inside Technical Sales (NL – EN) 

 

ISOHEMP SA-NV – OP NAAR EEN CO2-NEUTRALE TOEKOMST 

 
IsoHemp is een Belgische producent van natuurlijk bouw-en isolatiemateriaal op basis kalkhennep. 
We zijn actief in de duurzame en ecologisch verantwoorde bouwsector. Onze kalkhennepblokken 
bieden een uitzonderlijke thermische en akoestische isolatie en zorgen voor een natuurlijke 
vochthuishouding. Ze hebben bovendien een uitstekende brandweerstand! 
 
Het bedrijf werd in 2012 opgericht door drie jonge ondernemers en kende sindsdien een snelle groei. 
In 2021 werd dan ook een gloednieuw en state-of-the-art productiecentrum ingehuldigd in 
Fernelmont, dichtbij Namen. 
 
IsoHemp groeit aan een razendsnel tempo, zowel in België als in het buitenland, met de hulp van een 
enthousiast team vol energie. Om als Europese marktleider op vlak van kalkhennep aan zijn 
groeiambities te blijven voldoen, is IsoHemp daarom op zoek naar een tweetalige Inside Technical 
Sales (NL-EN). 
 

JOUW TAKENPAKKET 

 

Als Inside Technical Sales sta je op de eerste rij om onze klanten zowel technisch als commercieel 

advies te geven 

- Je staat als eerste in contact met de klant en neemt actief deel aan de commerciële 

ontwikkeling van het merk en het product. 

- Je beantwoordt vragen via mail en telefoon. Je antwoordt zowel op technische als 

commerciële vragen over nieuwbouw en renovatie met kalkhennepblokken. 

- Je staat in contact met architecten, bouwheren en ondernemers. 

- Je geeft de juiste informatie door naar de verschillende collega’s en zorgt ervoor dat dat de 

CRM-database altijd onderhouden blijft om de samenwerking vlot te doen verlopen. 

- Je helpt de externe collega’s budgetten op te maken voor de klanten en werkt nauw samen 

met het prospectieteam. 

- Je organiseert samen of in team de commerciële en technische afspraken en volgt deze 

ontmoetingen ook verder op. 

- Je neemt deel aan bepaalde externe evenementen zoals beurzen of werfbezoeken.  

http://www.isohemp.com/
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JOUW PROFIEL 

 

Je ben een commercieel talent dat de verschillende bouwtechnieken en andere aspecten van de 

bouwsector goed begrijpt. 

- Je bent gepassioneerd door de bouwsector en duurzame ontwikkeling ligt jou nauw aan het 

hart. 

- Je hebt commerciële ervaring in de bouwsector die je kan aantonen. 

- Je bent een betrouwbare medewerker, aangenaam in de omgang en je kan goed 

communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. 

- Je hebt doorzettingsvermogen, je bent georganiseerd en dynamiek, je hebt een 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

- Je kan goed overweg met standaard software (Word, XLX, PPT) en je kan bouwplannen lezen. 

- Je houdt ervan om te werken in een jong en dynamisch bedrijf. 

- Je kan vlot communiceren in het Nederlands en het Engels. Frans is een plus. 

 

WAT ISOHEMP AANBIEDT 

 

• Een interessante en gevarieerde uitdaging in een jonge, professionele, dynamische, moderne 

sfeer met een menselijke dimensie voor een kandidaat gemotiveerd door duurzaam en CO2-

neutraal bouwen.  

• De kans om in een industriële KMO-omgeving te werken waar professionalisme hand in hand 

gaat met teamspirit. 

• Mogelijkheden om initiatief te nemen en om in je werk verder te gaan met belangrijke 

toekomstperspectieven.  

• Een fulltime contract van onbepaalde tijd met een aantrekkelijk loon en extralegale 

voordelen.  

Klinkt dit als iets voor jou? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar job@isohemp.com 

Voor meer info, aarzel niet contact op te nemen met Céline Materne 081 39 00 13. 

 

http://www.isohemp.com/

