
 
 
 
 
BEFRAKO NV, gevestigd in het Belgische Zonhoven, is de grootste distributeur van 
naaimachines in de Benelux en exclusief distributeur van de bekende merken SINGER®, 
HUSQVARNA® VIKING® en PFAFF® die in meer dan 190 landen worden verkocht. De 
producent van deze merken - SVP Worldwide - heeft zich gespecialiseerd in design en 
naaigemak en produceert de hoogste kwaliteit op het gebied van naai-, borduur- en 
lockmachines, bijbehorende accessoires en borduursoftware.  
Wegens de constante groei en de bovengemiddelde marktontwikkeling heeft onze verkoop-
organisatie in de Benelux meerdere medewerk(st)ers nodig. 
 
Ter versterking van ons team zoeken wij een:  
 

Trainer/educator m/v 
(op oproepbasis) 
  
Uw verantwoordelijkheden: 
•   Opleiden en trainen van onze dealers m.b.t. het gebruik van onze naai- en  
    borduurmachines  
•   Voorbereiden van cursussen en workshops 
•   U draagt zorg voor een creatieve presentatie van onze producten bij bijeenkomsten  
    en promotionele activiteiten    
•   Demonstratie en presentatie van naaimachines voor kleine en grote groepen  
•   Uitvoering van promotionele activiteiten bij de lokale dealer  
•   Deelname aan beurzen en evenementen  
 
Uw profiel:  
•   U bent een creatief persoon die graag uw kennis met anderen deelt 
•   Uw meerdere jaren ervaring in de verkoop van producten die uitleg/instructie nodig  
    hebben, zien wij als een pré 
•   U bent een communicatief, prestatie- en verkoopgericht persoon met een sterke  
    wil tot succes  
•   U bent ambitieus - doch teamgericht 
•   Het vermogen om zelfstandig te werken, het goed kunnen omgaan met MS Office- 
    programma’s en uw bereidheid om te reizen maken uw profiel compleet 
 
Wij bieden u:  
•   Een uitdagende en creatieve werkplek in een zeer gemotiveerd team  
•   Uitstekende ondersteuning vanuit ons kantoor in Zonhoven en Amersfoort   
•   Topproducten met een uitstekende prijs/prestatie verhouding  
•   Onze marketing afdeling weet de klant doelgericht te benaderen en voorziet u van  
    de nodige documentatie. 
•   Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
Bent u geïnteresseerd in deze uitdagende baan?  
Dan zien wij uw sollicitatie en cv met belangstelling tegemoet. Deze kunt u zenden aan: 
wes.valcke@befrako.be 
 
 


