
 
 
 

VACATURE  
Commerciële medewerk(st)er binnendienst 

20-24 uur p.w. 
Roosendaal 

 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. is wereldmarketleider in persluchtbehandeling en 
meetapparatuur. Als familiebedrijf in hart en nieren, omarmen wij de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast hechten wij ook waarde aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord omgaan met de natuurlijke 
grondstoffen. Op onze website kun je onze complete Visie en Missie lezen. 
 
Wij zijn op zoek naar een parttime commerciële binnendienst medewerk(st)er voor minimaal 
20 en maximaal 24 uur per week. In de toekomst bestaat de mogelijkheid om de werkuren uit 
te breiden. 
 
Takenpakket: 
Het primaire takenpakket bestaat uit het opmaken van offertes en behandelen van de 
binnenkomende e-mails, gepaard gaande met alle andere commerciële werkzaamheden die 
in deze functie inbegrepen zijn. 
 
Secundaire taken betreffen het ondersteunen van jouw collega’s van de orderverwerking, het 
uitvoeren van eventuele hand- en spandiensten in het magazijn en het beantwoorden van de 
telefoon. 
 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. zoekt een initiatiefrijke duizendpoot, die passievol te werk 
gaat en van aanpakken weet. Iemand die makkelijk in een klein, hecht team kan werken, 
maar ook iemand die zelfstandig kan werken en verantwoording durft te dragen. Innovatieve 
ideeën m.b.t. de uitvoer van de functie worden gewaardeerd. 
 
Kwaliteiten: 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 Goede kennis van Engels en Duits in woord en geschrift (Frans is een pré) 
 Kennis van Microsoft programma’s (kennis van SAP is een pré) 
 Bereid zijn om trainingen en cursussen op hoofdkantoor in Duitsland te volgen 

Wij bieden: 
 Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid 
 Persoonlijke ontwikkeling en professionele doorgroeimogelijkheden 
 Een hardwerkend, enthousiast en hecht team met veel aandacht voor elkaar 
 Salaris conform CAO Technische Groothandel 
 28 vakantiedagen per jaar (naar rato van gewerkte uren) 

  



 
 
 
Werktijden en locatie: 
Ons kantoor is gevestigd in Roosendaal en onze werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 
08:15 uur tot en met 16:45 uur.  
 
Heb je interesse in deze functie? Neem contact met ons op via e-mail of telefoon. Schrijf ons 
een overtuigende en enthousiaste brief waarom je denkt dat je geknipt bent voor deze 
functie. 
 
Martin Vink 
General Manager 
 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
Veenen12 
4703 RB  Roosendaal 
T: 0165-320300 
E: Martin.vink@beko-technologies.com 


