
 

 

  

Airtec Pneumatic Engineering BV: druk-lucht-beweging. Al 30 jaar lang dé partner voor alle 

vraagstukken betreffende pneumatiek, vacuümtechniek, afsluittechniek en bijbehorende accessoires. 

Twee belangrijke pijlers van het bedrijf zijn de uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding en service.  

 

Binnen ons team hebben we de volgende vacatures beschikbaar (klik op de vacature voor de vacature-

omschrijving): 

 

 

TECHNISCH COMMERCIEEL  
BUITENDIENST MEDEWERKER M/V 

(vertegenwoordiger) Regio Zuid-West-Nederland 
 

TECHNISCH COMMERCIEEL 
BINNENDIENST MEDEWERKER M/V 

Standplaats Epe



 

 TERUG NAAR VACATURE OVERZICHT   
 

Rutgershof 4 
8161 TB Epe 

Tel. (0031) 0578 - 62 78 66 
Fax (0031) 0578 - 62 78 39 

Info@airtec.nl 
www.airtec.nl 

 

 Banknummer: 31.75.00.783 - BTW nummer:  NL 807641558B01 - KVK nummer: 08054584 - IBAN: NL68RABO0317500783 - SWIFT code: RABONL2U 

Airtec Pneumatic Engineering BV is al 30 jaar lang de specialist op het gebied van Pneumatiek, vacuümtechniek en 

afsluittechniek. Ons uitgebreide leveringsassortiment kenmerkt zich door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en onze 

unieke service. Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een  

 

TECHNISCH COMMERCIEEL  
BUITENDIENST MEDEWERKER M/V  

(vertegenwoordiger) Regio Zuid-West-Nederland 

Wat ga jij als technisch commercieel buitendienst medewerker bij ons doen? 
Als technisch commercieel buitendienst medewerker versterk je het verkoopteam. Samen behartig je de wensen en behoeften 
van onze klanten. Hoewel je als technisch commercieel buitendienst medewerker veel onderweg bent, kan je toch altijd op je 
collega’s rekenen. En vice versa. Binnen ons kleine team staat iedereen zoveel mogelijk voor elkaar klaar. Iedereen heeft zijn 
eigen specialisme, maar er wordt ook gezamenlijk aan projecten gewerkt. 

Onze nieuwe technisch commercieel buitendienst medewerker (Zuid-West-Nederland) zorgt ervoor dat de wensen en behoeften 
van onze klanten vertaald worden naar oplossingen waar zij écht iets aan hebben.  

Met jouw commercieel en technisch talent zorg jij ervoor dat: 

• Je onderhoudt nauw contact met klanten en prospects in jouw regio.  
• Je monitort ze en trekt eropuit om ze te bezoeken. 
• Je weet wensen helder in kaart te brengen en in oplossingen te vertalen. 
• Je presenteert deze aan je klanten en laat hen de voordelen hiervan zien. 
• Je een betrouwbare, eerlijke en open gesprekspartner bent voor je klanten. 
• Je kansen benut en creëert bij (potentiële) klanten en prospects. 
• Je bent daarbij nuchter en hebt een voorliefde voor techniek.  

Airtec biedt jou als technisch commercieel buitendienst medewerker: 

• Een uitdagende fulltime functie in een zelfstandige, informele werkomgeving die volop in beweging is. Stilstaan is geen 
optie en veranderingen zijn aan de orde van de dag.  

• Goede begeleiding, een inwerktraject en producttraining zorgen ervoor dat jij snel een onmisbare kracht wordt binnen 
het bedrijf. 

Herken jij jezelf in deze vacature? Stuur je cv en een korte motivatie naar: 

Airtec Pneumatic Engineering BV 

T.a.v. Marc Kooijman 
Rutgershof 4 
8161 TB Epe 
info@airtec.nl 
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Airtec Pneumatic Engineering BV is al 30 jaar lang de specialist op het gebied van Pneumatiek, vacuümtechniek en 
afsluittechniek. Ons uitgebreide leveringsassortiment kenmerkt zich door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en onze 
unieke service. Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een  

 

TECHNISCH COMMERCIEEL 
BINNENDIENSTMEDEWERKER M/V 

 

Wat ga jij als technisch commercieel medewerker binnendienst bij ons doen? 
Als technisch commercieel medewerker binnendienst ben jij, samen met een klein en gezellig team, het aanspreekpunt voor alle 
klanten in Nederland. Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn: 

• technisch advies geven aan klanten en prospects; 
• orders verwerken; 
• offertes maken; 
• overleggen met de klant en op zoek gaan naar een oplossing, wanneer een product niet op voorraad is; 
• de buitendienst ondersteunen; 
• overleggen met collega’s aangaande lopende orders, samen zorgen jullie ervoor dat het magazijn netjes blijft.  

 
Wat vragen wij van jou als technisch commercieel medewerker binnendienst? 
Bij deze functie wordt er niet van je verwacht dat je een sales wonder bent. Wij vinden het veel belangrijker dat je een 
proactieve houding en positieve instelling hebt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je affiniteit hebt met techniek.  
Verder: 

• ben je een ‘teamspeler’ die ook goed zelfstandig kan werken; 
• ben je klantgerichtheid en heb je uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• kun je accuraat werken en heb je logistiek inzicht; 
• kun je actief meedenken met werkzaamheden en processen; 
• ben je goed in het signaleren van commerciële kansen en speel je hierop in. 

 
Wat bieden wij jou als technisch commercieel medewerker binnendienst?  
Wij zijn op zoek naar echte toppers in hun vak. Omgekeerd mag je ook van ons veel verwachten. Bij ons kom je werken bij een 
professionele, transparante organisatie, waarbij iedereen met de voeten op de grond staat. Er is veel ruimte voor eigen 
ontwikkeling, dat juichen we alleen maar toe! Ook ontvang je een compleet en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, onder 
andere bestaande uit: 

• een goed salaris; 
• een uitdagende baan binnen een unieke organisatie; 
• een ideaal te bereiken werklocatie in Epe; 
• 25 vrije dagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband; 
• een goede pensioenregeling; 
• een passende reiskostenregeling; 
• een studiekostenregeling; 
• uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

 
Technisch commercieel medewerker binnendienst worden bij Airtec Pneumatic Engineering BV in Epe? Solliciteer direct!  
Bij vragen en/of interesse mag je Marc Kooijman altijd bellen of een Whatsapp bericht sturen via: 0654741489.  
Marc helpt je graag verder!  


