Vacature: CoMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

Functie: Commerieel medewerker
binnendienst
Functiegroep: Sales/Business Development
Locatie: IJsselstein, Utrecht, nederland
Dienstverband: Vast
Uren: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO+/HBO

Vacature Commercieel medewerker binnendienst:

A

ls Commercieel medewerker binnendienst bij Terwa B.V. begeleid jij alle projecten zowel met collega’s op kantoor als met onze klanten. Met jouw
enthousiasme en positieve persoonlijkheid zorg jij ervoor dat de klant tevreden is en verder kan bouwen. De nadruk in deze functie ligt op project
begeleiding, klantcontact en technisch commercieel adviseren.
Als commercieel medewerker vorm jij het hart van de organisatie en zorg je dat alles voor de klant perfect verloopt.
Dit alles gaat gepaard met een grote mate van zelfstandigheid binnen een gezellig team waar je op elkaar kunt rekenen.

Waar kom jij te werken?
Terwa is een snelgroeiende organisatie met meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van metalen onderdelen voor de bouw en prefab-industrie. Wij
gebruiken de nieuwste technologie en werken al jarenlang succesvol samen met bedrijven over de hele wereld. Terwa heeft de volledige controle en draagt
de verantwoordelijkheid over het complete productieproces van een product, vanaf het concept en ontwerp tot aan de aftersales-service. Hierdoor kunnen
wij ons aanpassen aan alle mogelijke vereisten en voldoen aan de behoeften van onze klanten.
Op ons hoofdkantoor in IJsselstein werken we in een klein, hecht team en werken we hard. We zijn een flexibel en specialistisch team dat van aanpakken
weet! We zijn daarom op zoek naar een zelfstandig werkende, positief ingestelde persoonlijkheid die mee wil helpen onze snelgroeiende organisatie nog
beter in de markt te zetten.

Wat ga je doen?
Je gaat meewerken aan gave projecten waarbij je de klant van begin tot eind ondersteunt en ook eigen verantwoordelijkheden hebt. Bij de projecten
horen ook de administratieve zaken als het opstellen en opvolgen van offertes en het begeleiden van tekenwerk. Jouw werkzaamheden bestaan uit het
laten berekenen en begeleiden van constructieve verankeringsvoorstellen voor producten als wapeningssystemen, hijs- en transportankers, ponswapening,
sandwich- en gevelplaatverankering. Je fungeert als een ‘spin in het web’ en werkt nauw samen met het engineering- en logistieke team om samen met
onze klanten (veelal betonfabrikanten, distributeurs en bouwbedrijven) tot een juiste uitvoering van de projecten en adviezen op maat te komen. Dit alles doe
je met een hoge mate van nauwkeurigheid en zelfstandigheid. Daarnaast help jij in de ontwikkeling van nieuwe producten en denk je na over verbeteringen
en alternatieven.

De ideale technisch commercieel medewerker binnendienst

Terwa biedt jou:

•

Naast een fantastische, uitdagende baan in een
internationale en snelgroeiende omgeving bieden wij ook
een gezellig team wat bestaat uit verschillende mensen
met een verscheidenheid aan expertises. Terwa biedt de
mogelijkheid voor flexibele werktijden en zorgt voor een
goed salaris. Maar met een gezellig team hoor je ook
leuke dingen te doen. Zo organiseren wij elke dinsdag
een gezamenlijke lunch en, wanneer dit weer mogelijk is,
fantastische teamuitjes om de werksfeer optimaal te houden.
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Heeft MBO+/HBO werk- en denkniveau met een opleiding bouwkunde of civiele
techniek
Is goed georganiseerd, werkt nauwkeurig en kan goed prioriteiten stellen
Kan snel schakelen tussen diverse werkzaamheden en weet ook in hectische
situaties het overzicht te behouden
Hecht waarde aan goede relaties met klanten en collega’s
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
Heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
Is 32-40 uur beschikbaar
Is lekker vlot en spontaan met een gezonde dosis humor!
Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré
Heeft een uitstekende kennis van het officepakket (Word, Excel en Outlook) en
Autocad
Heeft bij voorkeur enige jaren ervaring bij een ingenieursbureau, aannemingsbedrijf
of toeleverancier in de bouw
Is bekend met het werken met product-technische berekeningssoftware
Heeft kennis van de geldende normen en huidige bouwregelgeving
Heeft ervaring met Tekla Structures of Autodesk Revit (dit is een pré)
Is bereid (internationaal) te reizen
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Heb jij interesse in deze job?
Zie jij jezelf als de ideale uitbreiding van ons sales- en
binnendienstteam? Neem dan contact op met Frank Fakkel,
06-14416966 of stuur je sollicitatie naar hr@terwa.com.

