
Weber Kunststoftechniek B.V. is onder-
deel van de Weber Groep in Duitsland en 
wij zijn verantwoordelijk voor verkoop 
en projectafhandeling binnen de Bene-
lux. 

Vanaf de oprichting in 1967 is Weber 
uitgegroeid tot een toonaangevende en 
markt leidende onderneming in Europa 
op het gebied van tank- en apparaten-
bouw in thermoplastische kunststoff en.

Meer informatie over ons is te vinden op 
onze website
www.weberkunststoftechniek.nl

Weber Kunststoftechniek B.V.
Manege 13 | 6662 WC Elst
Tel.: +31(0)88 0021 010

Door onze groei en ter uitbreiding van activiteiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven fulltime medewerker.

Functieomschrijving:
In de functie van binnendienst medewerker ben je onderdeel van het verkoopteam. 
Na een gedegen interne opleiding word je het centrale aanspreekpunt voor alle relaties en krijg je de verantwoordelijkheid voor het 
productenpakket.

Taken en verantwoordelijkheden:
} Alle voorkomende binnendienstwerkzaamheden. } Opstellen van specifi caties, calculaties en off ertes.
} Telefonisch en schriftelijk contact met klanten en relaties. } Verwerken en begeleiden van orders.
} Uitwerken en begeleiden van projecten. } Inkopen van producten en diensten.

Functie-eisen:
} MBO+ werk- en denkniveau, verkregen door een technische opleiding en/of werkervaring.
} Een afgeronde MBO technische opleiding is een pre.
} Ervaring in de kunststofverwerkende industrie is een pre.
} Je vindt het uitdagend om voor technische complexe problemen een oplossing te vinden.
} Beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift.
} Goede communicatieve- en contactuele vaardigheden.
} Je bent zelfstandig en bezit een grote dosis doorzettingsvermogen en gedrevenheid.
} Je bent enthousiast, initiatiefrijk en leergierig.
} Ervaring met het werken met Microsoft Offi  ce pakketten.

Wat bieden wij jou:
} Goed salaris afhankelijk van kennis en ervaring
} Pensioenregeling
} Fulltime functie (40 uur per week)

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je motivatie met CV naar personeel@weberkunststoftechniek.nl.

Technisch commercieel medewerker binnendienst


