VACATURE
Technisch Commercieel Medewerker (M/V)
40 uur per week

De vacature Technisch Commercieel Medewerker is
fulltime vanuit onze kantoorlocatie in Velsen-Noord. Het
leuke aan de functie Technische Commercieel
Medewerker is dat je zowel binnen als buiten werkt.
Omdat je verantwoordelijk bent voor accountbeheer, het
werven van nieuwe klanten en advies geeft, moet je van
afwisseling en uitdaging houden. Ook moet je inhoudelijk
kunnen vertellen over technische oplossingen, volg je
marktontwikkelingen en zie je kansen. Je vindt het leuk om
actief bezig te zijn met vraag en aanbod van
recyclingapparatuur. Die inventariseer je en komt met
voorstellen om aan onze relaties voor te leggen. Wij
denken dat je deze eigenschappen nodig hebt: inzicht,
commercieel, enthousiasme.
Jouw commerciële activiteiten gaan verder dan Du-Con
Trade B.V. alleen, want je mag je ook bemoeien met
UQuip. Via het platform www.uquip.eu vermarkten we
gebruikte apparatuur, met name uit de recyclingindustrie,
bouw en grondverzet.

Wat ga je doen?
• Direct Sales. Na elk klantbezoek werk je op je gemak
het gesprek uit. Je zet machinespecificaties op papier
en bepaalt de leveringsomvang.
• Technisch. Opstellen van componenten en stuklijsten
plus het uitwerken van opstelling tekening,
• Offertes. Die stel je op voor de klant. Helder en
begrijpbaar, met alle specificaties die belangrijk zijn.
Niets meer, niets minder.
• Afronding. Opvolging in overleg met opdrachtgevers
voor levering, installatie en het in bedrijf stellen op
locatie
• Handel. Je bemiddelt bij de tweedehands machines
die aanboden worden op het UQuip platform

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
Je bent flexibel en collegiaal
Affiniteit met de sector milieu- en recycling
Een werktuigbouwkundige achtergrond
Niet alleen jouw Nederlands is perfect, maar Engels
ook
Spreek je Duits, dan is dat zeker een voordeel in deze
functie
Technische kennis en inzicht
Je denkt voortdurend in technische oplossingen
Ervaring met Inventor is een pré

• Je hebt minimaal MBO4 / HBO werk-/denkniveau
• In het bezit van VCA Certificaat of bereidheid dit te
halen

Persoonlijke eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proactief, doelgericht en nauwkeurig
Je moet een beetje stressbestendig zijn
Perfecte communicatieve vaardigheden
Je bent sterk in netwerken en het uitbouwen van
bestaande relaties
Het woord dynamisch past bij jou als persoon
Je steekt je handen graag uit de mouwen
Jouw overtuigingskracht kent geen grenzen
Integriteit is uiterst belangrijk binnen onze
organisatie

Onze voorwaarden
• Een bruto salaris van ca. € 3500 per maand bij

fulltime (40 uur)
• Je mag interessante (technische) trainingen en

cursussen volgen
• Uitdaging, elke dag binnen een klein bedrijf met

grote ideeeën
• Korte beslissingslijnen en directe communicatie
• Werken in een internationale omgeving met veel

kansen die je moet willen pakken!

Wil jij bij ons solliciteren?
Herken je jezelf in deze omschrijving en wil je samen met
ons bouwen aan jou toekomst? Dan ontvangen wij graag
jou motivatie en up-to-date CV per email t.a.v. de heer
Cees Duijn via info@ducontrade.nl. We zien je reactie met
interesse tegemoet.
Alle sollicitaties met bijlagen worden vertrouwelijk
behandeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

Du-Con Trade B.V. is actief in de Milieu, Energie en Recycling
Industrie. Met meer dan 35 jaar ervaring zijn wij een
specialist in recyclingtechnologie en het specificeren en
selecteren van de juiste technieken voor de optimale
recycling van grondstoffen uit afval.
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