
TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
Fulltime / standplaats Zaandam

• Kennis van de Engelse en Duitse taal is een pre.

PROFIEL
• Minimaal MBO 3 of 4 werk/denkniveau.
• Relevante ervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie en branche.
• Professionele, collegiale en commerciële instelling.
• Harde werker met groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Communicatief sterk.
• Ruim technisch inzicht.

Daarnaast onderhoud je contacten met leveranciers over prijs- en voorraadinformatie.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als medewerker binnendienst ben je de spil tussen klant en organisatie. Je denkt mee met de klant, geeft
technische adviezen en zoekt de beste oplossingen zodat zij tevreden zijn over de diensten van Intercodam Infra. Je
staat klanten (telefonisch) te woord, brengt offertes uit en volgt deze op. De hieruit voortvloeiende orders verwerk je.

 

Internationaal bekende en vertrouwde merken, maken deel uit van ons leveringsprogramma. Mesh Track®
asfaltwapening, Gumatec® EU verkeersremmende oplossingen, betonnen goten en PRS Neoloy®

grondverbetering zijn hier voorbeelden van.
 

Onze unieke productportfolio stelt ons in staat oplossingen te bieden voor projecten waar specifieke
wensen gelden. Daarnaast worden kleinere werken en standaardleveringen al geruime tijd door

Intercodam Infra nauwkeurig en professioneel behandeld. 
 

Intercodam Infra is onderdeel van Beuker Handel, wat op haar beurt onderdeel is van de Vermeulen groep,
en is continu op zoek naar verbetering, vernieuwing en vooruitgang voor zijn klanten.

 

Intercodam Infra 
is dé specialist in veel 

uiteenlopende sectoren op het 
gebied van infrastructuur, grond-
weg- en waterbouw en is dan ook
gesprekspartner bij uitstek voor

gemeenten, aannemers en
ingenieurs. 

 
Intercodam Infra werkt op basis

van jarenlange ervaring en
combineert dit met een naar 

de toekomstgerichte blik. 

INTERESSE?
Wanneer jij jezelf herkent in deze afwisselende functie, stuur dan je motivatie met cv naar: a.ross@beuker-bkl.com

Check voor meer info www.beuker-intercodaminfra.com

Een zeer veelzijdige en afwisselende functie in een groeiende
onderneming.
Een prettige werkomgeving met een uitstekende sfeer.
Een organisatie met korte communicatielijnen.
Een grote mate van zelfstandigheid en ruimte om je verder te
ontwikkelen.
Een marktconform salaris op basis van kennis, leeftijd en ervaring.
25 vakantiedagen en 12 ADV dagen (op basis van een fulltime
dienstverband).
Pensioenregeling.
Bijdrage voor sport/fitness .
Wij zijn aangesloten bij Hibin CAO.

WAT BIEDEN WIJ?


