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:

Technical Advisor (binnendienst) (M/V)
Functieomschrijving




Eerste telefonische aanspreekpunt voor zowel klanten, architecten als collega’s om
een efficiënte en klantgerichte technische ondersteuning te bieden.
Vanuit een sterke technische ondersteuning, altijd met het oog op een maximale
klantentevredenheid, trachten we ons elke dag opnieuw te onderscheiden van onze
concurrenten in de markt. .
De Sto-visie : Bewust Bouwen verpersoonlijken

Takenpakket











Aanleveren van passende bouwtechnische documentatie zoals detailtekeningen,
bestekteksten, technische fiches, verwerkingsrichtlijnen…
Opmaken van documenten op maat daar waar de standaarddocumenten niet
volstaan
Opmaken van technische tekeningen en berekeningen met specifieke software
Het onderhoud en de verdere uitbouw van onze technische databank: technische
fiches, detailtekeningen, lastenboeken en lastenboekgenerator,
verwerkingsrichtlijnen…
Uitwerken van presentaties en opleidingsmodules ter ondersteuning van de product
managers
Architecten, verwerkers en (occasioneel) bouwheren ontvangen in de showroom in
Asse
Af en toe een praktisch werfbezoek (meestal regio Brussel)
Doelgroepen zijn extern (bvb stukadoors-verwerkers, architecten...) en intern (bvb
het salesteam, technische adviseurs en product managers).
Bevoegdheid om alle noodzakelijke informatie voor de uitoefening van deze taken in
te winnen.
Rapportage aan de Technical Manager

Profiel









Hoger bouwgericht diploma of een aantal jaren relevante ervaring binnen de
bouwsector in een gelijkaardige functie
Basiskennis van bouwfysica en bouwmaterialen
Je bent Nederlandstalig, maar je kan je mondeling ook in het Frans uitdrukken.
Kennis van Duits of Engels is een pluspunt
Kennis van Autocad en MS Office pakketten
Dynamisch, polyvalent en vertrouwd met de bouwsector
Analytisch, grondig en nauwkeurig
Zelfstandig taken uitwerken, maar tegelijk een teamplayer

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 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/Technical Advisor intern. Je reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.
www.sto.be

