Betonfabriek Coeck is een familiale onderneming toe aan de vierde generatie ervaring in de vervaardiging van
betonproducten. Wij produceren een breed assortiment kwaliteitsproducten waarin beton het hoofdbestanddeel
vormt. Anderzijds distribueren we een ruim aanbod van ruwbouw- en afwerkingsmaterialen.
Bij Coeck verwerken we elke dag 5.000 ton grondstoffen tot de meest uiteenlopende ruwbouw- en afwerkingsproducten. 170 medewerkers staan dag in dag uit klaar voor de klant. Ons succes zal in grote maten afhangen van
onze medewerkers, gemotiveerd om mee het succesverhaal van Coeck te schrijven.

Meebouwen aan ons verhaal?

Voor de verdere uitbouw van Covarte, onze nieuwe en hoogtechnologische
fabriek in steenverwerking zijn wij op zoek naar een :

TECHNISCH COMMERCIEEL ASSISTENT (M/V)
JE FUNCTIE :
•
•
•
•
•
•

Het telefonisch beantwoorden van vragen van de klanten en communicatie
naar de klanten toe op commercieel vlak i.v.m prijzen, acties & promoties,…. .
Vlot en efficiënt communiceren van alle prijsinformatie en andere productinformatie naar de klant.
Het telefonisch beantwoorden van vragen van de vertegenwoordigers.
Opmaken van prijsoffertes, nettoprijslijsten en dit communiceren naar de klant.
Ingeven en opvolgen van werven in uitvoering of aanbesteding.
Ter ondersteuning van de bouwkundig tekenaar tekeningen maken in Autocad.

JE PROFIEL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Je weet van aanpakken en neemt initiatief.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in aan administratieve – commerciële functie.
Je bent een administratieve duizendpoot
Je werkt graag gestructureerd en nauwgezet.
Je kan vlot overweg met MS office -pakket (Word, Excel,…) alsook met een CRM
systeem.
Je kan werken met het tekenprogramma Autocad.
Je communiceert vlot en professioneel via telefoon en mail.
Je kan zowel schriftelijk als mondeling communiceren in het Nederlands en het
Frans.

ONS AANBOD :
Je komt terecht in een groeiende en financieel gezonde onderneming.
Je krijgt een marktconform loon aangevuld met extra legale voordelen zoals
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Een verantwoordelijke
en uitdagende functie in een gezond én ambitieus 100% Belgisch familiebedrijf.

GEINTERESSEERD :
Wil jij samen met ons de fundamenten leggen voor de toekomst van betonfabriek Coeck. Stuur dan je cv met motivatiebrief via mail naar Elke Paulissen:
elke.paulissen@coeck.be.

