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tremco illbruck B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel 

www.tremco-illbruck.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tremco illbruck is een producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van afdichting en verlijming voor de 

bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een omvangrijk aanbod 

van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaaromzet van meer 

dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een wereldleider op het gebied van ge-

specialiseerde afdichtingen. 

 

tremco illbruck B.V. 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 en heb jij affiniteit met de bouwwereld, dan is deze vacature 

wellicht iets voor jou! 

 
Voor onze Verkoop Binnendienst Benelux zijn we op zoek naar een: 
 
Commercieel Medewerker Binnendienst Belux M/V (40 uur per week) 
Standplaats Arkel 
 
Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben jij hét aanspreekpunt voor onze klanten in België en Luxemburg op het gebied van 
prijzen, beschikbaarheid en levertijden, (retour-)zendingen en klachten. Je verwerkt orders in het ERP Systeem en bewaakt de  
voortgang van de orders. 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 België en Luxemburg.  
 
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. 
 
Zie jij jezelf al werken op de binnendienst bij tremco illbruck? We komen dan graag met jou in contact! Je kunt je sollicitatie mailen 
naar Linda Smit, HR-Business Partner (Linda.smit@tremco-illbruck.com). Ze is ook bereikbaar op 0183-568048 voor inhoudelijke 
vragen. 

 
 

Dit breng je mee: 

 

Als Commercieel Medewerker Binnendienst ben je een echte 

multitasker die initiatief neemt en zelfstandig werkt. Je bent 

communicatief vaardig en beschikt over commercieel  

vermogen. Je hebt ervaring met een ERP Systeem en hebt 

goede kennis van de Engelse, Franse en Nederlandse taal. 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 die regelmatig met elkaar 

erop uit gaat. Elk jaar vindt een salesconferentie van twee  

dagen plaats. Daarnaast is er een jaarlijks terugkerende BBQ 

voor het hele gezin en een kerstdiner.  

 

We zijn een gezonde onderneming die groeit. We bieden je  

uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
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