
Technisch commercieel medewerker
Als Technisch commercieel medewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor je klanten. Communiceren met 
klanten gaat je van nature goed af en je hebt er dan ook geen moeite mee de klantvraag helder in beeld te krijgen. 
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat klanten worden voorzien van een passend advies. De door jullie 
aanbevolen oplossing zet je om tot een passende offerte.

Zodra de offerte is geaccepteerd werk je deze uit in het ordersysteem. Je blijft verantwoordelijk voor het gehele 
ordertraject tot en met de levering. Om ervoor te zorgen dat het project een vliegende start kent neem je met 
engineering de tekeningen door en bespreek je met het middenkader de details van het project. Nu de tekeningen 
akkoord zijn bevonden en de details zijn besproken zet je de order definitief door naar de productielocatie in 
Polen. Tot aan de levering heb je nog regelmatig contact met de productieleider om de levertijd te bewaken en 
met de klant om eventuele vragen te beantwoorden.

Je komt het beste tot je recht als je:
     o  Minimaal beschikt over mbo+ werk- en denkniveau
     o  Affiniteit met techniek hebt
     o  De Nederlandse en Engelse taal beheerst, de Duitse taal is een pré
     o  Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
     o  Goed kunt organiseren en schakelen

Wat bieden wij jou:
     o  Een marktconform salaris (Cao Metalektro)
     o  Een nuchtere organisatie die internationaal opereert
     o  Een fulltime functie met uitzicht op een vast dienstverband
     o  Een gedegen inwerktraject door ervaren collega’s

Over Twentebelt
Twentebelt ontwikkelt, produceert, levert en onderhoudt een breed scala aan transportbanden zoals 
draadogenbanden, grillebanden en spiraalbanden in diverse materialen. Twentebelt doet dit onder andere voor de 
levensmiddelen-, chemische, farmaceutische en verpakkingsindustrie.

Elke band wordt afgestemd en vervaardigd gericht op de specifieke toepassing en bedrijfsomstandigheden van 
de klant. Op het hoofdkantoor in Hengelo zijn ze met zo'n 35 collega's werkzaam. Hier vindt de ontwikkeling, 
revisie, onderhoud en reparatie plaats en leveren ze service, zoals het installeren van de banden. Zo kunnen ze de 
klanten over de hele wereld voorzien van metalen transportbanden van de hoogste kwaliteit.

De werkplaats in Hengelo verzorgt naast de service aan klanten ook de volledige ondersteuning aan de 
productielocatie in Polen. Hier worden de transportbanden geproduceerd.

Voor de werving & selectie van de juiste kandidaten hebben wij tweeaconnect aangesteld. Voor verdere vragen en 
informatie kun je contact opnemen met Rob Tijkorte via 06-82067693 of rob.tijkorte@tweeaconnect.nl.
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