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BEDRIJF 

Bayard 
 

LOCATIE 

Kortrijk 

 
OVER ONS 

Al meer dan 50 jaar zorgen de oplossingen van 
Bayard -onderdeel van de Pollet Water Group- 
voor kwalitatief zacht water. Onze 
waterontharders beschermen in meer dan 
50.000 Belgische gezinnen de warmteboilers, 
waterleidingen en kranen. Zo bouwen onze 
waterexperts al meer dan 5 decennia aan de 
bewustwording in de markt. 

De Pollet Water Group maakt op haar beurt 
deel uit van de Pollet Group. Pollet Group, met 
hoofdzetel in Waregem, heeft vestigingen in 14 
landen en is actief binnen 3 segmenten: de 
sector van waterbehandeling, de 
zwembadwereld en de medische industrie. 
Pollet Water Group bundelt 25 bedrijven actief 
in waterbehandeling. Pollet Pool Group 
bewerkt de markt van zwembadbouwers met 8 
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet 
Medical Group, bestaat uit in totaal 6 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1500 
medewerkers. 

 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als Technical Manager zorg je enerzijds voor een goede 
werking van de technische dienst en het magazijn en 
anderzijds begeleid en coach je een team van 11 techniekers 
en 1 magazijnier. 
 

 

• Je behartigt de planning van de techniekers en 1 
magazijnbediende en stuurt bij waar nodig. 
 

• Je coacht, begeleidt en ondersteunt het team en 
zorgt ervoor dat jullie als specialisten het verschil 
kunnen maken bij onze klanten. Je plant op 
regelmatige basis teammeetings en opleidingen 
zodat jouw medewerkers up-to-date blijven van de 
recente trends en ontwikkelingen. 

 

• Jouw collega’s van onze dienst na verkoop kunnen bij 
jou terecht voor technische vragen. Je biedt de 
techniekers ondersteuning bij complexere 
installaties. Je gaat ook on-site indien nodig. 
 

• De verkoop ondersteun je met het berekenen en 
opstellen van offertes. Je wint hiervoor de nodige 
info bij de leverancier en vraagt prijsoffertes op voor 
specifieke onderdelen. 

 

• Samen met de magazijnier zorg je voor een vlotte 
stroom van inkomende en uitgaande goederen om zo 
een correcte en snelle levering aan onze klanten te 
garanderen. Je bewaakt samen het efficiënt 
stockbeheer in het magazijn en beheert de 
voorraadniveaus.  

 

• Je signaliseert problemen, risico’s en knelpunten in 
processen en streeft continu naar verbetering. 
 

• Je vormt een sterke tandem met de Business Unit 
Managers en rapporteert rechtstreeks aan de 
General Manager. 
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BAYARD EUROPE BVBA 

Oudenaardsesteenweg 275B 
8500 Kortrijk 
www.bayardwaterexperts.be 

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
francis.montefesta@bayardwaterexperts.be 

 
Meer info? Neem een kijkje op: 

www.bayardwaterexperts.be 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  

 

AANBOD 

We bieden jou een sleutelfunctie in een 
snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen worden 
gestimuleerd en er een ‘can-do’-mentality 
heerst. Je krijgt de kans om jouw potentieel 
voluit te benutten en de vrijheid om 
verschillende verbeteringen te implementeren. 

Je vervoegt een warm en volledig Belgisch 
familiebedrijf met oog voor zijn medewerkers en 
zijn klanten.  
 
Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw 
ervaring. 
 

 

PROFIEL 

• Je genoot een hogere technische opleiding en/of je 
beschikt over een gelijkwaardige ervaring. Bij 
voorkeur beschik je over 5 jaar werkervaring. 

• Voor deze job zijn we op zoek naar een medewerker 
die interesse heeft om zich in te werken in onze 
sector en de techniciteit van onze producten. 

• Om succesvol te zijn in deze rol, ben je een geboren 

leider die goede relaties kan opbouwen en weet je 

hoe je jouw team moet enthousiasmeren en 

motiveren.  

• Vanzelfsprekend heb je sterke organisatorische en 

administratieve skills. Je steekt graag de handen uit 

de mouwen, kan snel schakelen en hebt oog voor 

verbeteringen. Verder denk je in resultaten en neem 

je graag initiatief. In drukke momenten weet je het 

overzicht te bewaren. 

• Je communiceert helder en op een vlotte manier met 
interne en externe gesprekspartners. De klant staat 
voor jou centraal. 

• Je kan jou vlot uitdrukken in beide landstalen. 

• Je hebt een goede kennis van de gangbare Microsoft 
pakketten en idealiter werkte je reeds met een ERP-
systeem. 
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