
 
VACATURE:  
TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
 
KOPPEN.BE bvba is een KMO met 25 werknemers en is méér dan 50 jaar befaamd op het gebied van stalen 
carports, fietsenstallingen en aanverwante producten.  
De overkappingen worden in Schoten geproduceerd met CE-markering in executieklasse 1, op maat van de 
klant, en over heel België geplaatst door de 4 montageteams. 
Voor de binnendienst van Koppen.be zijn wij op zoek naar een technisch commercieel medewerker welke 
instaat voor de verkoop van fietsenstallingen, carports, overkappingen en aanverwante producten. 
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN: 
Je slaagt erin de wensen van de klant te vertalen naar de meest passende offerte. Hiervoor doe je beroep 
op een aantal standaardoplossingen en kan je, indien nodig, aanpassingen op maat vertalen naar een 
offerte. 
Je staat in voor schriftelijk en telefonisch contact met onze klanten, aannemers, opdrachtgevers en 
architecten. 
Je volgt actief de aanvragen en offertes op. Jouw verantwoordelijkheid stopt bij de ondertekening door de 
klant van de orderbevestiging /contract. Op dat moment nemen de collega’s van planning en productie 
over. 
Eens ingewerkt heb je een goede productenkennis en ben je op de hoogte van de marktevoluties. 
Je denkt mee na over- en voert verdere optimalisaties in je werkdomein door. 
Maandelijks rapporteer je naar de zaakvoerder. 
 
PROFIEL: 
Je hebt een hogere opleiding techniek, bouw of architectuur genoten of je bent gelijkwaardig door ervaring 
in een technisch-commerciële functie. 
Je weet je sterke commerciële attitude perfect te combineren met je technische passie. 
Je hebt ruimtelijk en technisch inzicht en kan een architectuurplan lezen. 
Je bent klantgericht en je kan aan de noden van de klant voldoen door hen standaard oplossingen of 
oplossingen op maat aan te bieden. 
Je werkt nauwkeurig en je kan planmatig werken en deadlines respecteren. 
Je hebt verantwoordelijkheidszin en werkt zelfstandig, terwijl je toch goed kan samenwerken met je interne 
en externe collega's. 
Je kan klantgericht en assertief communiceren met klanten en collega’s.  
Je bent positief ingesteld: ziet uitdagingen. 
Basiskennis van Frans is een pluspunt.  
 
VOORDELEN: 
Interessante verloning. 
Ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheid. 
Werken voor een bedrijf met meerwaarde. 


