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Functieprofiel:

 - het opstellen van duidelijk en klantgerichte offertes;

 - opmaken van calculaties;

Wie ben jij?

Bedrijfsprofiel

Arbeidsvoorwaarden

Een functie voor vaste aanstelling

Salarisindicatie:

25 vakantiedagen en adv- dagen conform CAO

Goede arbeidsvoorwaarden volgens CAO

Training- en opleidingsmogelijkheden

Locatie: Beek en Donk

Airtechnic en Bulktechnic maken deel uit van één organisatie die optreedt als kennispartner voor stofafzuiging, 

de filtratie van proceslucht, luchttechnische scheidingstechnieken en de verwerking van poeders en 

granulaten.

Bedrijven kunnen bij Airtechnic en Bulktechnic terecht voor het ontwerp en de realisatie van complete, 

industriële projecten, maar ook voor de selectie en levering van machines en installaties, betrouwbare 

onderhoudsdiensten en/of procesoptimalisaties. De expertise van de organisatie reikt van pneumatische 

transportsystemen tot scheidingstechnieken in o.a. de recyclingsector.

 - optimale commerciële afhandeling van de interne verkoop- en orderprocessen  

  (zoals aanvragen, inkopen en orders);

 - het telefonisch adviseren van klanten over onze producten en diensten en mogelijkheden;

 - het beantwoorden van diverse vragen van klanten over prijzen, levertijden, openstaande orders;

 - het meedenken in oplossingen voor monteurs in de buitendienst.

Aan energie, doorzettingsvermogen en enthousiasme heb jij geen gebrek. Jij bent communicatief ijzersterk, 

representatief en je hebt een grote gunfactor. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk en je streeft altijd naar 

een optimale klantbeleving. Je hebt de wil om te leren en uiteindelijk een expert te worden voor de klant. We 

zien bij jouw technische affiniteit en het liefste ben je al technisch onderlegd. Heb je een afgeronde technische  

MBO opleiding dan zien we je graag reageren. Daarnaast vinden we het super als je ook houdt van een 

vrijdagmiddag borrel of van een leuk uitje met het team.
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