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Technical Sales Support / Product Management 

medewerk(st)er 
 
 
J.S.T. Mfg. Co. Ltd. is een Japanse multinational en een wereld producent van elektronische 
verbindingsstukken.  
J.S.T. heeft in alle continenten verkoop/logistieke kantoren, productie locaties en engineering 
centers.  
In Kampenhout is een verkoop/logistiek kantoor gevestigd dat verantwoordelijk is voor de 
verkoop in de Benelux- en Scandinavische landen, Italië maar ook Turkije en de landen in het 
Midden-Oosten (Egypte, Israël, VAE, ...).  We zijn actief in een brede waaier van markten 
zoals de consumer (white en brown goods), automobiel, telecom, medical, ... 
J.S.T. Belgium NV importeert uitsluitend J.S.T. producten vanuit verschillende J.S.T. 
productie locaties in de wereld (Japan, Maleisië, Indonesië, Zuid-Korea, ...).  In het magazijn 
in Kampenhout worden de zendingen op vraag en op maat van de klant gemaakt en verstuurd. 
 
Om de klanten in al onze verschillende regio’s de nodige technische ondersteuning te bieden 
zijn we op zoek naar een Technical Sales Support / Product Management medewerker. 
 
Na de nodige opleidingen zal je onderstaande taken en verantwoordelijkheden toebedeeld 
krijgen : 
 
Technical Sales Support 

- behandelen van technische vragen van klanten-distributeurs / zoeken van alternatieven 
voor producten / uitleggen verschillen tussen producten 

- aanleveren van technische productinformatie zoals 
specificaties/testrapporten/milieurapporten (RoHS, Reach, Conflict Minerals,  Full 
Material Declaration, Certificate of Material, Certificate of Temperature, 
UL/CSA/TUV/VDE-certificaten), materiaalgegevensbladen op aanvraag 

- behandelen en bijhouden van project sheets/product requests/special test reports/Letter 
of Requests 

- communicatie beheren met het Engineering Center in België / Japan / andere partijen 
over technische onderwerpen 

- externe verkoop/klanten/distributeurs informeren over nieuwe producten en 
productinformatie 

- in-house houdbaarheid van producten bepalen 
 
Product Management 

- opleidingen/presentaties voorbereiden en geven aan klanten/distributeurs 
- website up to date houden 
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In deze functie zijn er externe contacten met klanten, J.S.T. filialen en -engineering centers 
alsook interne contacten met de medewerkers van externe & interne verkoop, aankoop, 
kwaliteit, ... 
 
Hiervoor is een goede kennis van het onderstaande vereist : 
- Engels (voertaal) en Nederlands, dit zowel mondeling als schriftelijk, Frans (pluspunt) 
- MS Office365 
- klantgericht / communicatief zijn 
- algemene technische basiskennis : elektriciteit-mechanica-pneumatica 
 
Wij zijn op zoek naar iemand met een technisch diploma hoger secundair onderwijs (bij 
voorkeur met ervaring) of een bachelor diploma met afstudeerrichting electro-
mechanica/electronica. 
 
Interesse ? Stuur dan zo spoedig mogelijk uw motivatiebrief alsook uw CV per email door 
naar : J.S.T. Belgium NV - t.a.v. Erik Beerten – ebe@jst-belgium.be 


