
 
 
 
 

Wij zoeken een nieuwe collega! 
 
 
 
 
 
Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij als aanvulling van ons team een 
 

Technisch commercieel medewerker binnendienst / webbeheerder 
 
Hiervoor zoeken wij een commerciële man/vrouw met affiniteit voor (pompen)techniek. Ben je een 
flexibele zelfstarter die handig is met computers, weet je prioriteiten te stellen in een vrije functie en 
heb je een goede basiskennis van de Engelse en Duitse taal dan is dit misschien een functie voor jou! 
 
 

De helft van je werkzaamheden bestaat uit onder meer:  
- Klanten telefonisch te woord staan 
- Uitwerken van aanvragen en opstellen van offertes 
- Contact met toeleveranciers/fabrikanten (internationaal) 

 
De andere helft ben je bezig met: 

- Uitbreiden en bijhouden (artikelbeheer) webshop 
- Actueel houden (productinfo) website 
- Social media 

 
Maar…  
Het betreft een nieuw in te vullen functie waarbij het takenpakket deels in overleg samengesteld kan 
worden afhankelijk van jouw interesses en kwaliteiten! 
 
Locatie : Rijkevoort 
Dienstverband in overleg: 24 – 40 uur 
 
Je komt te werken in een klein team met een prettige en informele werksfeer waarbij iedereen 
gewend is om zijn schouders eronder te zetten om een gezamenlijke doelstelling te bereiken. 
Heb jij een flexibele instelling, durf je verantwoordelijkheid te nemen en ben je niet bang voor een 
uitdaging, dan ben jij diegene die we zoeken! 
 
Ben je geïnteresseerd stuur dan een motivatie met je CV naar info@pompentechniek.nl 
Bij vragen kun je ook telefonisch contact opnemen met Patrick Schuiling tel.nr. 06-13640394 
 
Acquisitie op basis van onze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
 
Bedrijfsprofiel: 
Jansen Pompen- & Watertechniek is een merkonafhankelijke groothandel in pompentechniek. 
Met kennis van de verschillende pompprincipes en procesinstallaties verkopen en adviseren wij in 
pompen, pompsystemen en de bijbehorende appendages. Daarnaast zijn ook leveringen van 
spareparts en technische ondersteuning van onze klanten belangrijke facetten binnen ons bedrijf. 
Naast installatie- en reparatiebedrijven, bedient Jansen Pompen & Watertechniek ook 
recreatieparken en diverse industriële eindgebruikers. 
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