
 
 

 

Let’s connect… 

 
Ben je op zoek naar een functie waar je kunt bijdragen aan de verdere groei van 
een bedrijf in volle expansie? Aarzel dan niet en lees verder! 

 

Wie zijn we? 

 
BKM-Orange maakt sinds 2019 deel uit van Orange België en biedt kwalitatieve ICT-oplossingen aan in 4 
domeinen. Unified Communications & Collaboration (UCC) solutions, IT solutions, Document & Visual 
solutions en Connectivity solutions. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid tot een 
betrouwbare referentie in de markt. 230 medewerkers, verspreid over onze kantoren in Hasselt, 
Steenokkerzeel en Gent zijn specialisten met ervaring en vakkennis die dagelijks het beste van zichzelf 
geven voor onze 16.000 klanten.  
 
‘We connect. We care.’ Dat is waar wij elke dag voor tot het uiterste gaan. Met de juiste kennis van zaken 
en volgens de laatste nieuwe technologieën neemt BKM-Orange alle tijdrovende ICT-vraagstukken van 
een onderneming uit handen. Als ICT-adviseur begeleiden we onze klanten tijdens hun digitale 
transformatie. 

Wil jij ons team versterken? Voor de regio Vlaanderen zijn we op zoek naar een: 
 

 

Junior Business Consultant 
Documents & Visuals 

 
Wat verwachten we? 

 
• Je beheert een bestaande klantenportefeuille aangevuld met door jezelf verworven cliënteel; 

• Je analyseert de behoeften van de klanten/prospecten, denkt creatief mee met hen en adviseert 

over de voor hen beste oplossing op vlak van Documents & Visuals;  

• Je werkt, samen met de Solution Architect, aangepaste voorstellen uit en zorgt voor een goede 

opvolging en een uitstekende service. 



Wie zoeken we? 

 
• Je bent erg communicatief en commercieel ingesteld; 

• Je hebt interesse in ICT en meer bepaald in Documenten en Video oplossingen voor bedrijven; 

• Je ervaring is misschien nog beperkt maar potentieel heb je alvast; 

• Je beschikt over uitstekende verkoopsvaardigheden en je wordt getriggerd door succes; 

• Je bent empathisch, enthousiast en kan goed argumenteren en overtuigen; 

• Je hebt een degelijke kennis van het Nederlands en Frans; 

• Je legt sterk de nadruk op klantentevredenheid; 

• Je wilt deel uitmaken van een gemotiveerd team, waar je de ruimte krijgt om zelfstandig te werken. 

 

Wat bieden we? 
 

• Je kan deel uitmaken van een sterke en gezonde organisatie; 

• We investeren in goede opleidingen voor onze medewerkers. Zo ben je altijd up-to-date met de 

nieuwste technologieën op de markt en groei je ook in je professionaliteit; 

• Een voltijdse functie van onbepaalde duur; 

• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen; 

• Een uitdaging! 

 
Hebben we een klik? 

 
Stuur dan meteen je CV en motivatiebrief met referentie ‘Junior Business Consultant D&V ’ naar 

jobs@bkm.be. We behandelen je kandidatuur zo snel mogelijk en met de nodige discretie. 
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