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 indrukwekkende
oplossingen voor meer dan negentig landen wereldwijd. Als onderdeel van het Amerikaanse, beursgenoteerde RPM International 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:

Technical Support Medewerker
Als Technical Support Medewerker ligt het zwaartepunt in je taken bij het uitwerken van technische adviezen (ca. 80%). Je maakt
zelfstandig technische adviesrapporten, inclusief het intekenen van onze producten in bouwtekeningen. Als eigenaar van het advieswerk, verricht je ook de bijbehorende randtaken w.o. contacten met de aanvrager, opvolging en rapportage. Binnen deze rol ben je
daarnaast betrokken bij ondersteunende technical management activiteiten (ca 20%). Je bent beschikbaar als aanspreekpunt voor
technische vragen van de binnendienst. Verder ben je betrokken bij het administratief begeleiden van artikelaanvragen. De Technical Support Medewerker communiceert over deze processen met de verkoopteams binnen en buiten, de technical managers, marketing, leveranciers en klanten. Verder onderdeel van de rol is het (mede) onderhouden van technische productdata.

Dit breng je mee:
➢

Minimaal 2 jaar in een technische/bouwkundige functie bij voorkeur de aannemerij (werkvoorbereider) of groothandel/producent
in bouwtoelevering

➢

Ervaring met het lezen van bouwtekeningen en herkennen van bouwkundige details

➢

Ervaring met productmanagement en/of marketing in een technische B2B omgeving is een pré.

➢

Afgeronde MBO opleiding Bouwkunde (MTS Bouwkunde) of gelijkwaardige kennis van bouwkundige situaties opgedaan in de
praktijk.
Analytisch vermogen, cijfermatig sterk onderlegd

➢

Dit bieden wij jou:
Je komt te werken in een hecht team dat er regelmatig met elkaar op uit gaat. 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 arbeidsvoorwaarden 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 ook bereikbaar op 0183-568049 voor inhoudelijke vragen.

Contact
tremco illbruck B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel
www.tremco-illbruck.com

