
 

 

 

 

We breiden uit! 📈🥇 👨👧👦   

En zijn op zoek naar een toffe, gemotiveerde collega  

 

📏 Heb je ook een passie voor meten en wil je werken met de nieuwste technologieën? 
 

💻 Kan je goed 3D tekenen met CAD programma’s? 
 

🤝 Ben je sociaal en klantvriendelijk? 
 

💪 Gemotiveerd om elke dag bij te leren?  

 
 
 
> Bekijk dan hier onze volledige vacature en stuur je CV en motivatiebrief zo snel mogelijk door!  

 

Wij zijn op zoek naar een all-round medewerker die meehelpt in alle takken van de organisatie.  

Van verkoop, verhuur en opleidingen, tot marketing, planning, webinars en beursstanden. 

Met een specialisatie in laserscanning en 3D CAD tekenen. 

Je kan bij ons werken en experimenteren met de nieuwste technologieën voor 3D metingen in de 

bouw. Zoals totaalstations, GPS meetstokken en 3D laserscanners.  

Je bent leergierig en zoek graag uit wat er allemaal mogelijk is met deze toestellen.  

Met deze opgebouwde kennis ga je gepassioneerd naar klanten om hun het beste advies te geven. 

Zodat zij op de hoogte zijn van de nieuwste technieken op de markt, die voor hun een meerwaarde 

kunnen zijn. Je geeft ze een boeiende demonstratie om de mogelijkheden in de praktijk te tonen. 

En geeft ze later een gespecialiseerde opleiding om de toestellen zo efficiënt mogelijk te 

implementeren in hun werkprocessen. Je wordt er gelukkig van als je de klanten ziet groeien door 

onze moderne meetoplossingen en jou professioneel advies. 

Om bij ons te starten moet je al wat basis kennis hebben. Zo moet je ervaring hebben met 

laserscanning en 3D tekenen. Met uw ervaring van CAD programma’s en BIM modellering kan je 
onze klanten het beste adviseren om zo het maximale rendement uit onze toestellen te halen. 

Met hoe meer tekenpakketten je ervaring hebt, hoe beter. Autocad, Bricscad, Navisworks, Revit, 

Bentley, PDMS, Solidworks, Vectorworks, Archicad, Corpus, Tekla, SketchUp, Autodesk BIM360, 

enz.. zijn geen onbekende namen voor jou. Verder ben je handig met sociale netwerksites en kan 

je vlot filmpjes maken en monteren. 
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Je bent zeer sociaal, leert graag nieuwe mensen kennen en hecht veel belang aan een 

uitmuntende klantenservice. Je bent altijd bereikbaar om de klanten met een glimlach verder te 

helpen. 

Je doet zelf prospectie naar nieuwe klanten die je kan helpen met onze meetoplossingen.  

Hieruit nieuwe deals genereren is een mooie bevestiging van jou gepassioneerd werk. 

Je bent ordelijk en gaat zorgzaam om met onze kostbare meetinstrumenten. 

Bovendien ben je altijd eerlijk en correct naar je collega’s en klanten. 

 

Je kan bij ons zowel deeltijds als voltijds aan de slag. M/V/X maakt voor ons niet uit, als de 

motivatie er maar is om elke dag bij te leren en de klanten de beste service te geven. 

De dagen dat je werkt, moet je bij ons op kantoor zijn in Beringen, tenzij je naar een klant moet 

voor een demonstratie of opleiding.  

Je start met een contract van bepaalde duur, met een optie op een vast contract. 

Je verdient bij ons een eerlijk loon dat in verhouding staat met jouw capaciteiten. 

Klanten het beste advies en support geven, dat is onze missie! 

 

 

Als je jezelf hierin kan vinden, dan moet je zeker een motivatiebrief en CV mailen naar 

rob@geodeet.be 
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