
 

 

Vacature 

Voor Wavin Belgium te Sint-Niklaas zijn wij op zoek naar een enthousiaste en proactieve: 

Technisch-Commerciële  
Medewerker Binnendienst  

 
Jouw uitdagingen  
Als technisch-commerciële medewerker op onze binnendienst 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 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 Backoffice. 
 

Welk profiel zoeken wij om onze rangen te versterken?  

• 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 

Wat hebben wij jou te bieden?  

• 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 NL, op het mailadres 

hr.be@wavin.com 

 
 

 

Wavin levert effectieve oplossingen voor essentiële behoeften van het dagelijks leven: een veilige distributie van 

drinkwater en gas, duurzaam beheer van regenwater en afvalwater, energie-efficiënte verwarming en koeling van 

gebouwen, elektro, telecom en industriële toepassingen.  
 

Het hoofdkantoor van Wavin Groep is gevestigd in Zwolle, Nederland. Wavin Groep heeft vestigingen in meer dan 25 landen met 

meer dan 30 productielocaties. Buiten Europa opereert Wavin via een wereldwijd netwerk van agenten, licentiehouders en 

distributeurs. De Wavin Groep heeft meer dan 5500 medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet van circa € 1,2 miljard.  
  

Wavin is onderdeel van Orbia. Onze klanten profiteren van ons Europese leiderschap, de lokale aanwezigheid, inzet voor innovatie 

en technische ondersteuning. We voldoen al jaren aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. Wavin draagt zorg voor 

betrouwbare levering aan onze klanten en ondersteunen ze bij het behalen van hun doelstellingen.  

Wavin Belgium nv 
 

Adres 
Gentse Baan 62 
B-9100 Sint-Niklaas 

Belgium  
 
Telefoon 

+32 3 760 36 10 
 
Internet 

Wavin.be  
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