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We zijn op zoek naar een enthousiaste vertegenwoordiger met interesse in en passie voor techniek, 
elektronica, home & building automation. Wil je graag werken in een dynamische en snelgroeiende 
firma die zowel in België als in het buitenland bijdraagt aan de sturing van de gebouwen van morgen? 
Dan kan jouw profiel een mogelijke match zijn met onze noden. 

Wie zijn wij? 

Qbus is een Belgisch bedrijf dat sinds 1999 technologieën ontwikkelt en produceert om residentiële en 
commerciële gebouwen slim te maken. Een slim gebouw biedt meer gemoedsrust en comfort en 
verbruikt minder energie. Ondertussen draait het Qbus-systeem in meer dan 20,000 woningen en 
gebouwen, zowel in België als in het buitenland. Dankzij onze sterke groei zijn we steeds op zoek naar 
gemotiveerde mensen om ons team te vervoegen. 

Onze nieuwe collega… 

… heeft zeker de volgende eigenschappen: 

- energieke teamspeler die ook zelfstandig kan werken 
- werkt vlot met Office programma’s zoals Word, Powerpoint, Excel 
- spreekt vloeiend Nederlands  

… heeft in in één of meerdere van deze domeinen ervaring: 

- studierichting en/of ervaring in elektrotechniek 
- ervaring in de verkoop van oplossingen (alarmsystemen, audio, automatisatie,…) naar de 

groothandel en installateur toe.  

… en bezit eventueel de volgende leuke add-on’s: 

- is leergierig 
- heeft ervaring met verkoop / programmatie / gebruik domotica  
- spreekt (vloeiend) Frans 

Kom je bij ons in het team, dan kan je onder andere het volgende verwachten: 

- Een leerrijke functie in een interessante nieuwe markt  
- Een competitief salarispakket inclusief bedrijfswagen, laptop, smart phone, maaltijd- en 

ecocheques, afgestemd op jouw ervaring en capaciteiten 
- Een zeer vlotte bereikbaarheid, zowel met de fiets, het openbaar vervoer als met de wagen 
- Een hybride en flexibel werkschema 
- Uitgebreide opleidingsmogelijkheden die jou helpen groeien 
- 6 extra dagen verlof bij een voltijdse tewerkstelling 
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Binnen ons Qbus team vind je gegarandeerd een leuke werksfeer, met onder andere de mogelijkheid 
om te sporten (vast padel terrein), een wekelijkse happy-hour en gezellige get-togethers met pizza! 

Voel je je geroepen om onze nieuwe vertegenwoordiger te zijn, stuur dan zeker jouw cv en motivatie 
door naar Tom Vanden Bussche (tvb@qbus.be) zodat we je persoonlijk kunnen ontmoeten! 
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