Sto nv, gevestigd te Asse, is een autonome dochteronderneming van de Duitse
multinational Sto SE & Co. KGaA. In België is Sto marktleider op het gebied van
gevelisolatiesystemen voor zowel nieuwbouw als renovatie en technologisch leider in
gevelbepleistering. Daarnaast vervolledigt Sto het productengamma door ook
buitenmuur- en binnenmuurverven, decoratieve binnenafwerkingen en vloercoatings aan
te bieden aan (buiten-) stukadoors, schilders- en afwerkbedrijven.
Het bedrijf ontwikkelt ecologische en milieuvriendelijke bouwproducten, die een
weerspiegeling zijn van de filosofie van Sto om bewust te bouwen.
Sto is op zoek naar een:

Technisch adviseur/demonstrateur (M/V)
Brussel / Wallonië
Functieomschrijving
Je demonstreert de verwerking van de Sto-producten en –systemen in al zijn facetten.
Je verzekert een doorstroom van correcte technische informatie naar alle doelgroepen,
met de nadruk op het overbrengen van de regels van goed vakmanschap.
Je bent de centrale contactpersoon voor technisch advies in de praktijk.
Je verpersoonlijkt onze visie: Bewust bouwen.
Als technisch adviseur/demonstrateur geef je binnen je regio alle oordeelkundige
technische instructies met betrekking tot de verwerkingstechnieken van de Stoproducten en -systemen. Je doelgroep is voornamelijk extern (bvb stukadoorsverwerkers, architecten...), maar ook intern (bvb het salesteam). Je hebt de
bevoegdheid om alle noodzakelijke informatie voor de uitoefening van deze taken in te
winnen. In deze functie rapporteer je aan de Head of technical advisors.

Takenpakket
Je beheerst de manuele en machinale verwerking van de gebruikte Sto-producten en –
systemen.
Je staat in voor het praktisch gedeelte van opleidingen en demo’s gegeven aan
stukadoors-verwerkers.
Je geeft instructies op werven, waarbij je een toonbeeld bent van vakmanschap en
discipline.
Je onderkent kritische factoren voor de goede verwerking van de producten en systemen,
waarbij je door gerichte instructies, de kwaliteit van de toepassing helpt verbeteren. Je
neemt een duidelijk technisch standpunt in, dat je communiceert aan de klant en de
vertegenwoordiger van de regio.
Je staat in voor opbouw van stalen (voor beurzen, projecten...).
Je observeert en informeert over bouwtechnische ontwikkelingen en staat mee in voor
het testen van eigen ontwikkelingen.
Je neemt deel aan interne vergaderingen en opleiding in overleg met de Head of
technical advisors.

Je bent bereid tot uitvoering van alle andere taken, die door hun aard tot het
takenpakket behoren of in de praktijk noodzakelijk zijn.
Je woont bij voorkeur centraal in de regio.

Aanbod
Bij Sto kom je terecht in een hecht technisch team binnen een groeiend bedrijf dat
gekend staat om zijn kwalitatief hoogwaardige producten. Je leert de producten en de
technische aanpak kennen tijdens een grondige introductie en producttechnische
opleiding.
Je wordt tewerkgesteld bij een toonaangevend bedrijf binnen de sector.
Je werkt met producten die een uitstekende reputatie hebben in hun sector. Je werkt in
een overlegcultuur waarbij korte communicatielijnen, hechte teamsfeer, loyaliteit en
wederzijds respect centraal staan.
Je mag rekenen op een aantrekkelijk salaris, een bedrijfswagen en een brede waaier aan
extralegale voordelen (dagvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering…).
Interesse?
Stuur je CV per mail naar Linda Joseph via HR.be@sto.com met als referentie: Sto/TD. Je
reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.
www.sto.be

