
 

 

Inside Sales Support (M/V – Voltijds, onbepaalde duur) 

LDA Belgium 

LDA NV, een onafhankelijke Belgische onderneming, verdeelt in België en Luxemburg meer dan 55 jaar 
kwalitatief hoogwaardige componenten voor de industriële automatisering. Gedurende 55 jaar hebben 
wij samen met onze fabrikanten een sterk netwerk opgebouwd, dat borg staat voor continuïteit en 
kwaliteit. De kennis en ervaring van onze medewerkers zijn de bouwstenen voor ons succes. 

LDA is o.a. gespecialiseerd in pneumatische en elektrische componenten, schok- & trillingsdemping en 
gasveren. Met deze onderdelen kunnen wij ook complete oplossingen aanbieden. Door onze jarenlange 
ervaring is LDA in staat technisch optimale en energie-efficiënte oplossingen aan te bieden. 

Functieomschrijving  

U maakt deel uit van het inside sales team, medeverantwoordelijk voor het klantenbeheer, inclusief: 

• Het opmaken van offertes naar de klanten. 

• Bijstand van klanten, telefonisch zowel als per mail. 
• Het administratief ondersteunen van het extern salesteam. 
• Contact met de verschillende leveranciers. 

• Onderhoud van de databases, met o.a. het invoeren van nieuwe prijslijsten, het up to date 
houden van de CRM-database. 

• Occasioneel uitschrijven van kwaliteitsprocedures en werkinstructies. 
 

Uw profiel 

• U spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans. Daarnaast heeft u een goede kennis van het Engels. 
• U bent administratief heel sterk, met oog voor detail. 

• U heeft zin in een interne sales support functie met regelmatig telefonisch klantencontact. 
• Enig ruimtelijk inzicht en een technische affiniteit zijn een pluspunt. 
• U bent woonachtig in de buurt van Eppegem (Vilvoorde – Zemst). 

Wat wij u bieden 

• Een correcte verloning (voltijds contract van onbepaalde duur), inclusief maaltijdcheques. 
• Een autonome functie met verantwoordelijkheid, met de nodige ondersteuning van uw collega’s. 

• Interne en externe opleidingen in verband met het productgamma en de adminsitratie. 
• Een leuke werkomgeving in een flexibele, groeiende KMO met ambitie. 

• Een bedrijf met meer dan 55 jaar ervaring, maar een jonge geest. 
• Uitmuntende collega’s, en een geweldige sfeer. 

Interesse?  

Zend een email met uw recente CV en motivatiebrief naar P.Deconinck@LDA.be, of stuur uw brief met CV 
per post naar LDA nv, Hoge Buizen 53, 1980 Eppegem ter attentie van Pieter De Coninck.  
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