
 •

• Algemene administra� e en corresponden� e met klanten en leveranciers. 
• Documentbeheer:  algemene administra� e en klassement. 
• Telefonische oproepen fi lteren en behandelen naar prioriteiten. 
• Follow-up van bestellingen. 
• Professionele/technische produc� nforma� e verzamelen en waar nodig aanvullen of 
   bijwerken. 
• Kleine productherstellingen uitvoeren. 
• Productanalyse: producten ontleden zodat ze geen geheimen meer voor je hebben.
• Na-service verzorgen: je beoordeelt retourzendingen en handelt deze verder af. 

ONS AANBOD
• Een lange termijn samenwerking in een gezond en groeiend bedrijf
• Een open bedrijfscultuur waar verantwoordelijkheidszin en eigen betrokkenheid 
   centraal staat.
• Opleidingen en bijscholingen.
• Een interessant salarispakket, gebaseerd op verworven ervaring en 
   verantwoordelijkheden.

JOUW PROFIEL
•Met je glimlach tot achter je oren kan je wereld aan. 
•Je bent niet op je mondje gevallen en communiceert duidelijk en vlot in het Nederlands. 
•Als een echte kameleon pas je jezelf aan elke situa� e aan en zorg je steeds voor de gepaste 
oplossing voor élke klant. 
•Verantwoordelijkheidszin en ini� a� ef behoren tot jouw kernwaarden.
•Je bent professioneel ingesteld en stelt de klant steeds centraal. 

WE’RE HIRING

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER
�M/V/X�

WORD JIJ ONZE

ECK-BRIO staat sinds 1994 bekend als 
dé B2B specialist in sanitair en 
keukenelektro. 

Al meer dan 25 jaar dragen we service 
& advies steeds hoog in het vaandel. 
Ons sterk team is vandaag uitermate 
gemo� veerd om deze     
klantgerichtheid, naast een uitgebreid 
productaanbod, te blijven ontwikkelen 
in onze nog jonge en groeiende 
onderneming. 

Magazijnenstraat 10,
2235 Hulshout

CONTACTEER ONS
VANDAAG NOG!NIEUWE COLLEGA?
Ben jij de persoon die we zoeken? Zet 
je dan meteen achter je pc en stuur 
je cv én bondige mo� va� e door t.a.v.  
Dhr. Freek Fourneau. 

Je sollicita� e wordt in alle discre� e 
behandeld. 

freekf@eck-brio.be
www.eck-brio.be

OVER ONS

Om ons sanitair team te versterken zoeken wij een technisch onderlegde commerciële 
medewerker. Iemand die technische kennis hee� , iemand die naast diverse administra� eve 
taken ook voor kleine repara� es de handen uit de mouwen steekt en bovendien steeds 
klantgericht werkt.

Als technisch commercieel medewerker geef je telefonisch of face-2-face installa� eadvies 
aan onze klanten. Je bezorgt hen de nodige technische informa� e en ondersteuning. 
Kortom, je bent hun eerste aanspreekpunt en denkt steeds oplossingsgericht. 

JOUW TAKENPAKKET

FUNCTIEBESCHRIJVING


