
S U C C E S !

JOB-FICHE
VACATURE 

TECHNISCH-

ADMINISTRATIEF

BEDIENDEDoel:

Je staat in voor eerstelijnshulp aan klanten met technische vragen. Daarnaast help je ook je

collega's van de planning en de administratie die af en toe een beroep zullen doen op jouw

technische kennis.

Rol en verantwoordelijkheden:

Klantencontact:

- je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten met technische vragen via telefoon, mail en in

onze showroom 

- Je regelt telefonisch afspraken met klanten voor de plaatsing of het onderhoud van hun

beveiligingssysteem voor onze technici.

Technische ondersteuning:

- je helpt je collega's van de administratie en de planning bij projecten waar wat meer technische

kennis bij komt kijken

- je bent de technisch-administratieve schakel tussen sales en techniek

- je contacteert leveranciers en fabrikanten om technische vragen op te lossen.

Administratie: 

- je bent mee verantwoordelijk voor de planning van onze service-tussenkomsten en installaties

- je verwerkt werkorders en maakt servicecontracten op

- je verwerkt en archiveert klantendossiers met behulp van ons ERP-pakket

- je bereidt technische dossiers voor

- je bereidt inkooporders voor.

Hoe en wie ben je?

- je bent klantgericht en klantvriendelijk

- je schrikt er niet voor terug om uitdagingen meteen aan te pakken. Je zet zaken in beweging 

- je bent commercieel ingesteld

- je werkt gestructureerd en ordelijk en kan daardoor gemakkelijk iets organiseren en plannen

- je staat open voor een team dat jou helpt - en omgekeerd

- zeer goede beheersing van het Nederlands is vereist

- kennis van het Frans is gewenst, kennis van het Engels is een pluspunt

- je hebt een verzorgd voorkomen

- overweg kunnen met gebruikelijke administratieve software lijkt ons vanzelfsprekend

- bewijs van goed gedrag en zeden is vereist in onze sector.

Inbraakveilig BV - Zeelsebaan 96A - 9200 Dendermonde - +32 52 22 21 35 - info@inbraakveilig.be

vergund voor het plaatsen van alarmsystemen - vergund voor het plaatsen van camerabewaking - BE 0660.598.308

JE KANDIDAAT STELLEN?

Bij voorkeur per e-mail met CV. 

Je contactpersoon: Rudy Deschuyteneer - HR-Manager

+32 473 44 49 97

rudy@inbraakveilig.be


