INSULCON B.V. is een dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en
verkoop van een scala aan hittebestendige- en vuurvaste isolerende producten en systemen die op
brede schaal worden toegepast in de thermische procesindustrie. Onze afnemers zijn o.a.
energiecentrales, vuilverbranders, aluminiumgieterijen, engineering bureaus, petrochemische
fabrieken, producenten van huishoudelijke apparaten zoals CV ketels, haarden & kachels,
bakovens, etc. Dankzij de know-how van een groot aantal gespecialiseerde medewerkers en
ervaring van meer dan 38 jaar, is INSULCON B.V. in staat haar afnemers duurzame oplossingen en
een uitstekende service te bieden. De INSULCON Groep heeft een vestiging in Nederland, België,
Duitsland en Zwitserland en is met name actief in Europa en met specifieke activiteiten
wereldwijd.
Op de Wearflex® afdeling, gelokaliseerd te Steenbergen, worden uit diverse technische weefsels
industriële eindproducten samengesteld zoals flexibele hitteschilden, flexibele duurzame
afdichtingen voor procespijp doorvoeringen en weefselcompensatoren die bewegingen opvangen
als gevolg van trillingen en thermische uitzetting.
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar een

Technisch Commercieel Medewerker (Fulltime 40 uur)
Wat ga je doen?
Als Technisch Commercieel Medewerker ga je je o.a. bezig houden met:
 Telefonische en schriftelijke contacten met klanten en leveranciers in binnen- en buitenland
over commerciële en technische vraagstukken.
 Het verzorgen (calculeren en uitwerken) van aanvragen en opdrachten alsmede opvolging
hiervan.
 Klachtenbehandeling en registratie hiervan; contact hierover houden met kwaliteit en betrokken
afdelingen.
 Middels een planningsysteem de montageopdrachten zo effectief en efficiënt mogelijk
inplannen.
 Bij montageopdrachten (op locatie) de “spin in het web” functie, o.a.:
- het verzamelen en verstrekken van alle relevante informatie;
- verzorgen van benodigd materiaal en materieel (o.a. PBM, gereedschappen);
- het tijdig verzorgen en verspreiden van de planning aan alle betrokkenen;
- aanmelden personeel bij opdrachtgevers;
- regelen van onderaannemers.
Wij vragen:
 Een afgeronde technische opleiding (bij voorkeur MTS-wtb).
 MBO+ werk- en denkniveau.
 Relevante werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een technische productie
omgeving. Ervaring met planning is een pré.
 In bezit van een geldig VOL-VCA certificaat is een pré.
 Een commerciële instelling, klant- en resultaatgericht.
 Een pro-actieve en initiatiefrijke houding.
 Communicatief vaardig; op verschillende niveaus als prettige gesprekspartner kunnen profileren.
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

