
           

 

Contact 

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

www.tremco-illbruck.com 

 
 

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 en heb jij een netwerk in de bouw, dan is deze vacature wellicht iets 

voor jou! 

 
In verband met interne doorstroom zijn wij op zoek naar een: 
 

Technical Manager BeNeLux M/V (40 uur per week)  
 
Als Technical Manager Benelux ben jij één van de belangrijkste schakels tussen de afdelingen Marketing, Sales en Research & 
Development. 
 
Je houdt je onder andere met de volgende zaken bezig: 
Ontwikkelen: Ontwikkelen en positionering van nieuwe ontwikkelingen. 
Business Development: Het continu ontwikkelen van onze concepten met luchtdicht bouwen en brandwerendheid als kern. 
Vraagbaak: Als technisch specialist ben je de vraagbaak van zowel interne als externe partijen over technische zaken.  
Kansen grijpen: Je ziet kansen en benut deze door gebruik te maken van je interne en externe netwerk. 
Monitoren markt ontwikkelingen: Je volgt de ontwikkelingen van de markt en speelt daarop in.  
Beheren en rationaliseren: Je zorgt dat ons bestaande productpakket actueel blijft en rationaliseert waar nodig. 
Informeren: Je informeert de organisatie over ontwikkelingen binnen de concepten en productgroepen. Je bent op de hoogte van 

regelgeving en bewaakt certificeringen.  
 
Zie jij jezelf al werken 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: 

 

Om succesvol te zijn in deze functie binnen onze organisatie 
vragen we het volgende: 

 HBO bouwkunde of vergelijkbare opleiding; 

 Diepgaande bouwkundige kennis; 

 Technische adviezen kunnen schrijven; 

 Kennis van luchtdichting en gerelateerde bouwfysica; 

 Specialistische kennis van afdichtingen, schuimband-, 
folie- en brandwerende toepassingen. 

 Communicatief vaardig, innovatief, oplossingsgericht, 
juiste combinatie van denker en doener. 

  

 
Dit bieden wij jou: 

 

Je komt te werken in een hecht team dat er regelmatig met    
elkaar op uit gaat. Elk jaar vindt een externe salesconferentie 
van plaats. Daarnaast 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. 
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