BEKA Nederland B.V.
Advies, verkoop, montage en service van smeertechnieken

Technisch commercieel medewerker m/v
Wanneer jij graag jouw technische kennis en commerciële vaardigheden in de praktijk wilt
brengen binnen een team van specialisten, lees dan snel verder. De functie is namelijk
zeer afwisselend en brengt je in contact met allerlei bedrijven in verschillende branches en
de verschillende aspecten binnen ons bedrijf.

Wat ga je doen als technisch commercieel medewerker?
Onze klanten hebben vaak een groot wagen- of machinepark dat nagenoeg 24/7 moet
opereren en functioneren. Hierbij moeten ze kunnen vertrouwen op het materiaal,
materiaal dat vaak is opgebouwd uit bewegende onderdelen. Om een goede werking te
kunnen garanderen is een goede smering van belang en hier komt BEKA Nederland B.V.
met haar expertise inzake smeertechniek in beeld.
De afdeling waar jij komt werken is gericht op klantcontact, waarbij de nadruk ligt op het
geven van technisch advies op het gebied van smering. Daarnaast houdt de afdeling zich
bezig met de verkoop van onderdelen, het plannen van serviceafspraken en het
afhandelen van garantieaanvragen.
Hoe kan jouw werkweek eruit zien?






Je maakt tekeningen, smeerschema’s en stuklijsten
Je kijkt mee op de afdeling waar we onze artikelen assembleren en helpt mee in
het optimaliseren van deze processen.
Je bent het telefonische aanspreekpunt voor onze klanten en de ondersteuning
voor de verkoop buitendienst, werkplaats en het magazijn.
Je handelt garantieaanvragen af
Je verwerkt orders in AFAS

Je bezoekt projecten, begeleidt de werkzaamheden, rapporteert en zorgt dat alles
gedocumenteerd wordt. Indien nodig bezoek je klanten voor advies op maat, neem je
gegevens op voor het maken van offertes of geef je instructies over onze smeersystemen.
Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat je kennisniveau te allen tijde up-to-date.

Wat zijn je kwaliteiten?







Je hebt een technische opleiding afgerond, bij voorkeur richting
werktuigbouwkunde en op HBO-niveau
Je hebt al een aantal jaren ervaring opgedaan als technisch commercieel
medewerker
Je bent praktisch ingesteld en kan je verplaatsen in de klant. Want ook jij voelt,
proeft en ruikt techniek en bent niet bang voor vieze handen
Je hebt aantoonbare ervaring met Autocad
De Nederlandse, Engelse en Duitse taal beheers je in woord en geschrift
Je bent in het bezit van rijbewijs B

Indien het bovenstaande je aanspreekt, solliciteer dan op deze functie! De sollicitatie mag verstuurd
worden naar info@beka.nl t.a.v. Karin Egbers o.v.v. vacature technisch commercieel medewerker.

Wat biedt BEKA Nederland B.V. jou?
Een dynamische organisatie waarbij medewerkers betrokken worden bij processen, groot is geworden
door klein te blijven en waarbij je mag rekenen op goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
volgens de cao voor de Technische Groothandel. Nu nog gevestigd in Zevenbergen, maar vanaf
september/oktober 2019 in Etten-Leur – locatie Industrieterrein Vosdonk.

Organisatieomschrijving
BEKA Nederland B.V. is, als dochteronderneming van Baier + Köppel GmbH + Co, in Nederland
belast met de verkoop, service en montage van centrale smeersystemen en toebehoren in de
industrie, grondverzet, landbouw en het transport.
Sinds 1927 zijn de producten van Baier + Köppel al toonaangevend voor het automatisch smeren van
uiteenlopende machines. Al meer dan 60 jaar worden de producten in Nederland verkocht en meer
dan 25 jaar is BEKA Nederland het aanspreekpunt van Baier + Köppel in Nederland.

