
 

 

Wil je een actieve rol spelen in het creëren 
van gezonde, duurzame omgevingen? 
 

Vacature Commercieel Medewerker Binnendienst C&I 
Locatie St. Niklaas 

 
Bij Wavin hebben we een ‘roeping’ … van dienst te zijn. Een doel. Om gezonde, duurzame 

omgevingen te bouwen. En waar is onze hulp het hardst nodig? De plaatsen waar we 

wonen: onze steden. Het drinkwater van onze steden lekt weg, beplanting is aan het 

verdwijnen, straten staan onder water na hevige regenval en de rioleringen zijn verouderd 

en vervuilen ons grondwater. Het is tijd om krachten te bundelen en duurzame steden te 

bouwen. Het is tijd dat jij ons team komt versterken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Wavin werken we samen met gemeentelijke bestuurders, ingenieurs, planners en 

installateurs om steden toekomstbestendig te maken en gebouwen comfortabel en 

energiezuinig te maken. Als pionier op het gebied van duurzame waterinfrastructuur 

richten we ons op het creëren van een positieve verandering in de wereld, geleid door ons 

doel om gezonde, duurzame omgevingen te bouwen. 

 

We willen team van kampioenen bouwen. Daarom is Wavin België in Sint Niklaas 

momenteel op zoek naar een Commercieel Medewerker Binnendienst C&I voor de 

locatie St. Niklaas om ons team te versterken. Als jij een verschil wil maken en voor een 

doelgericht bedrijf wil werken, lees dan verder.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je rol 
Als commerciële binnendienst medewerker ben je de spilfiguur tussen onze klanten, de 

studiedienst en je collega’s van de buitendienst. Jij bent de rots in de branding voor onze 

klanten waaronder aannemers, architecten en studiebureaus. Afhankelijk van hun noden 

en vragen geef je sterke adviezen en een uitmuntende service.  

 

• Je houdt telefonisch de vinger aan de pols bij onze klanten en volgt dossiers 

nauwgezet op, van offerte tot realisatie. 

• Bestellingen van de klant verwerk je tegen de gestelde deadline in SAP.    

• Door je (interne) opleiding en ervaring spreek je dezelfde taal als de klant. Jouw 

technisch inzicht leidt tot een vlotte uitvoering van de werken. Je beantwoordt 

vragen van de klant en zoekt samen naar oplossingen. 

• De buitendienst medewerkers kunnen blind op jouw deskundigheid vertrouwen. 

Je collega’s van het studiebureau weten dat jij de projecten die zij hebben 

uitgewerkt, nauwgezet opvolgt en bijstuurt waar nodig.  

• Je rapporteert aan de Teamlead customer services. 

 

Wie zoeken wij? 
 

• Je beheerst de Nederlandse taal goed en praat een mondje Frans. 

• Je bent communicatief, stressbestendig en beschikt over een commerciële 

ingesteldheid.  

• Je beschikt over een technisch inzicht om de noden van de klant te vertalen 

naar specifieke oplossingen. 

• Je beschikt over commerciële binnendienst ervaring. 

• Teamplayer  

• Kennis van SAP is een troef. 

 

Wavin biedt 

✓ Een boeiend opleidingstraject in-house, zowel op technisch als op commercieel vlak. 
✓ Een uitdagende functie in een innovatieve sector met ruimte voor ideeën en eigen 

initiatief.  
✓ Je krijgt daarbij de volle ondersteuning van een stevige groep.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Een gevarieerde functie met de bijhorende verantwoordelijkheden en vele sociale 
contacten. 

✓ Een competitief salarispakket aangevuld met extra-legale voordelen. 

Interesse? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief vandaag nog naar Wavin Belgium NV, op het mailadres 

hr.be@wavin.com 

mailto:hr.be@wavin.com

