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tremco illbruck is een expert op het gebied van afdichtings-, verlijmings- en coatingoplossingen voor de bouw en industrie. Onze 
oplossingen worden overal toegepast, van raam- en gevelafdichtingen tot passieve brandbeveiliging en zelfs in de afdichting van 
huishoudelijke apparatuur. Elke dag zetten meer dan 1.100 medewerkers van tremco illbruck in heel Europa, Azië en het Midden-
Oosten zich met veel toewijding in om te voorzien in de behoeften van onze klanten en werken ze aan de ontwikkeling van indruk-
wekkende oplossingen voor meer dan negentig landen wereldwijd. Als onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde RPM In-
ternational Inc. profiteren we van de zekerheid van een wereldspeler en beschikken we tegelijkertijd over een maximale vrijheid om 
te kunnen voldoen aan de vereisten van de landen waarin we op lokaal niveau actief zijn.  

tremco illbruck is gevestigd in Arkel. Elke dag weer zet iedereen zijn beste beentje voor om onze klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Pas jij binnen een informeel, hecht en hardwerkend team, dan is deze vacature wellicht iets voor jou! We zijn op zoek 
naar een: 

Commercieel Medewerker Binnendienst Benelux (40 uur per week) 
Standplaats Arkel 
 
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben jij onderdeel van de Customer Service Benelux en in jouw rol specifiek hét eerste 
aanspreekpunt voor onze klanten in vooral België en Luxemburg op het gebied van prijzen, beschikbaarheid en levertijden, (retour-) 
zendingen en klachten. Daarnaast zul je ook met enige regelmaat contact hebben met onze klanten in Nederland. Je verwerkt or-
ders in het ERP Systeem en bewaakt de voortgang hiervan. Daarnaast zorg je dat de prijsbestanden up-to-date zijn en genereer je 
prijslijsten voor onze klanten. Je hebt nauw contact met onze vertegenwoordigers in de Benelux.  

Je levert een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat en initiatieven die ertoe bijdragen dat ons service level overeenkomt met de 
gestelde doelen. Tot slot voer je nog diverse administratieve en ondersteunende werkzaamheden uit ten behoeve van de verkoop- 
afdeling. 

Dit breng je mee: 

Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je een echte multitasker die initiatief neemt en zelfstandig werkt. Je bent communi-
catief vaardig en beschikt over commercieel vermogen. Je hebt ervaring met een ERP Systeem en hebt goede kennis van de En-
gelse en Nederlandse taal. Bij voorkeur spreek je ook goed Frans of je bent bereid je Frans middels een cursus te verbeteren. Je 
hebt enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie en hebt affiniteit met de bouw 

Dit bieden wij jou: 

Je komt te werken in een hecht team dat hard werkt maar ook veel plezier met elkaar heeft. Elk jaar is er een jaarlijks terugkerende 
BBQ voor het hele gezin en een sfeervol kerstdiner. We zijn een gezonde onderneming die groeit. We bieden je uitstekende ar-
beidsvoorwaarden en stimuleren ontwikkeling door middel van coaching of het volgen van opleidingen. Zie jij jezelf al werken bij 
tremco illbruck? We komen dan graag met jou in contact! Je kunt je sollicitatie mailen naar Dieske Schoemaker, HR-Adviseur 
(dieske.schoemaker@tremco-illbruck.com). Ze is vanaf 6 januari 2020 ook bereikbaar op 0183-568049 voor inhoudelijke vragen.  


