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Bogaert Transmission bv is de gespecialiseerde marktleider in zijn actiedomein en 
meer dan  40 jaar actief in alle sectoren van aandrijvingen en aandrijvingstechnieken. 
De klantenportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit B2B-relaties en omvatten een zeer 
gedifferentieerde klantenrange van BEL-20 klanten tot KMO ’s. Vanuit onze vestiging 
in Londerzeel bedienen en bevoorraden wij niet enkel de domestic market maar doen 
wij ook aan export binnen EU en daarbuiten. Om onze marktpositie te behouden 
zoeken wij een 
 

   

 

(m/v) Commercieel-technisch medewerker binnendienst  

Functie 

• Instaan voor de administratieve opvolging van de commerciële binnendienst en de 

lopende aanvragen, steeds in nauwe en actieve samenwerking met de hiërarchie. 

• Klanten gericht verder helpen; eventuele klachten behandelen en  problemen oplossen; 

• Relaties onderhouden met bestaande en potentiële klanten; 

• Klanten adviseren over de mogelijkheden van onze producten en aanbevelingen geven; 

Profiel 

• U bent in het bezit van een bachelor diploma – industriële wetenschappen; 

• Kunnen meedenken op een technisch/commercieel hoger denkniveau en goede voeling 

hebben met technische materie; 

• Een actieve interesse en affiniteit hebben met aandrijfproducten. Bij voorkeur heb je al 

ervaring in een technisch-commerciële functie; 

• Ervaring met kettingen en motorreduktoren is een pluspunt; 

• Beschikken over sterke communicatie- en klantgerichte vaardigheden en een positieve 

ingesteldheid; 

• In staat zijn een goede band op te bouwen met (bestaande) klanten en assertief durven 

doorvragen waar nodig; 

• Hands-on mentaliteit; 

• Kennis talen: Nederlands, Frans, Engels; 

• Houden van een KMO-omgeving met korte communicatielijnen en actief in contact 

willen staan met klanten en interne diensten. 

Aanbod 

• Vast contract; 

• Een stabiel en succesvol familiebedrijf, gerespecteerd in de markten waarin het actief is. 

• Een degelijk salaris in overeenstemming met kennis en ervaring aangevuld met extra legale 

voordelen; 

Als u aangetrokken bent door de evenwichtige combinatie van zelfstandig werken in een hecht 

team aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Zend uw motivatiebrief en CV naar patricia.jacobs@bogaert-transmission.com 

 


