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Commercieel-Technisch Medewerker | Multispecialist
Bouwmaterialen
Context:
Onze opdrachtgever is actief in de toelevering van bouwmaterialen. Zij zijn een solide familiale
onderneming met 40 medewerkers en zijn gevestigd te Temse. Er wordt een breed en
uitgebreid productengamma aangeboden in volgende domeinen: tegels, terras, bouw en gevelplaten,
hellende en platte daken, gevels, pleistermateriaal, gipsplaten, isolatie, vloerwerken. Zij beschikken
over een gespecialiseerd atelier voor het verzagen, frezen en boren van gevelplaten alsook in staal,
hout en aluminium. De klanten van onze opdrachtgever waarderen het aangereikte professioneel
advies en de geboden service. Onze opdrachtgever zet sterk in op het BIM-verhaal.
Momenteel kijken zij uit naar de versterking met een commercieel-technisch medewerker.
Toelichting vacature:
vooreerst krijg je de tijd om je in te werken in het uitgebreide productengamma van onze
opdrachtgever
door toedoen van jouw technisch advies begeleid je klanten/aannemers bij hun materiaalkeuze
je beantwoordt hun prijsvragen, indien nodig ondersteund met de technische documenten en
volgt deze op tot het afsluiten van het order
je functie speelt zich grotendeels af in de de vestiging van onze opdrachtgever, soms bezoek je
klanten en ga je ter plaatse op werven
dankzij jouw technisch inzicht en jouw service, bouw je een vertrouwensrelatie op met de
klanten
Proﬁel:
de bouwtoelevering trekt jou aan
je bent contactvaardig en klantgericht
je werkt nauwkeurig en gaat gestructureerd te werk
je bent cijfervaardig
je bent ambitieus, gedreven en hebt oog voor resultaat
je bent bereid om in een beurtrol op zaterdag te werken van 8u tot 12u
Aanbod:
Wij bieden een afwisselende functie met voldoende vrijheid in een enthousiaste en familiale
omgeving.
Ook zal je worden opgeleid door je ervaren collega’s die je met veel plezier de knepen van het
vak leren.

Kom je graag met de ﬁets naar het werk? Je ontvangt een mooie ﬁetsvergoeding en binnenkort
ben je zelf in de mogelijkheid om een ﬁets te leasen via het bedrijf.
En als kers op de taart ontvang je ook maaltijdcheques, een groepsverzekering en een DKVhospitalisatieverzekering.
Land:
België

