
 

 
Commercieel medewerker binnendienst 

 
Als commercieel binnendienst medewerker ben je verantwoordelijk voor een goede procesgang van 

het offertetraject en het verwerken van de orders. Daarnaast heb je regelmatig telefonisch contact 

met klanten & leveranciers in binnen- en buitenland. Ons bedrijf staat bekend om zijn snelheid van 

handelen en het leveren van een hoge kwaliteit, dit betekend regelmatig veel hectiek en snel 

handelen om de klant van dienst te kunnen zijn. Kortom; ben jij iemand die ervan houdt om veel 

ballen in de lucht te houden in een commercieel technische functie?    

 
Als technisch commercieel medewerker binnendienst ben je -onder andere- bezig met: 

- Het contact onderhouden met klanten, leveranciers en andere relaties; 

- Het opstellen en verwerken van calculaties en offertes; 

- Het verwerken van order in ons ERP Systeem; 

- Het omzetten van orders naar productie; 

- Ervaring opdoen in een productie omgeving. 

 
Wat vragen wij? (Functie-eisen): 

- MBO Niveau 3, liefst in richting werktuigbouwkunde of gelijkwaardig; 

- Je beschikt over commerciële vaardigheden; 

- Communicatief vaardig in het Nederlands en Engels, Duits is een pré; 

- Kennis van een ERP systeem & Microsoft Office; 

- Enthousiast en gedreven; 

- Stressbestendig en nauwkeurig kunnen werken; 

- Je bent een teamspeler;  

- Je hebt technisch inzicht en interesse voor maatwerk productie. 

 
Wat wij bieden (aanbod): 

- Een fulltime (40-uur) functie;  

- Een passend salaris op basis van kennis en ervaring;  

- 25 vakantiedagen + 13 ATV; 

- Eigen pensioenregeling conform de richtlijnen CAO klein-metaal; 

- Actieve personeelsvereniging;  

- Opleidingsmogelijkheden passend bij de functie; 

- Een hecht en informeel team. 

 
 
 
 



Bedrijfsprofiel 
 
Hetraco B.V. is leverancier van met name speciale bevestigingsmaterialen. Hierbij moet je denken 
aan bouten, moeren, tapeinden en schroefdraad gerelateerde artikelen volgens tekening. Deze 
producten worden geproduceerd in onze machinefabriek Dutch Bolting Company B.V. die in 
hetzelfde pand is gevestigd.  
Wij leveren deze artikelen aan eindgebruikers in de Petrochemie, Olie & Gas, On- & Offshore, 
Turbine & Compressoren producenten, machinefabrieken en (groot) handelaren. Onze klanten 
bevinden zich over de hele wereld en we hebben intensief contact met klanten in Europa.  
 
 
Hebben wij je interesse gewekt?  
Stuur je sollicitatie naar Rob@hetraco.com  
 
 
Wil je eerst iets meer weten?  
Geen probleem! Je kan een mail sturen naar Rob@hetraco.com  
Natuurlijk mag je ook bellen naar 055-3032180 en vragen naar Rob van den Brink (Hoofd 
verkoop/inkoop) 
 
 
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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