
Ben jij onze nieuwe collega?  

 Je hebt een opleiding of werkervaring op MBO/HBO niveau. 

 Je bent commercieel ingesteld en je hebt technisch inzicht. 

 Veelzijdigheid is waar jij je prettig bij voelt. 

 Je hebt ervaring in de markt van hang- en sluitwerk of bent 

reeds werkzaam (geweest) bij een technisch groothandel. 

 Elektronica heeft deel uitgemaakt van je werkervaring, 

opleiding of je hebt er affiniteit mee. 

 Engels en Nederlands beheers je in woord en geschrift. 

 Met Microsoft office werk je al geruime tijd. 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

 Je bent zelfstandig en kan goed multitasken. 

 Teken jij ook wel eens met AutoCAD, dan geniet jij onze 

voorkeur. 

Wat hebben wij te bieden! 

 Een fijne werkplek met een informele sfeer. 

 Een gedegen inwerkperiode. 

 Een functie met de insteek naar een vast contract. 

 Bespreekbaar contract voor 32 of 40uur per week. 

 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

evenwichtig aan de functie en ervaring. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je enthousiast geworden, richt dan je sollicitatie t.a.v. de heer P. van Suntenmaartensdijk, voorzien van je curriculum vitae, 

inclusief foto. Je kunt deze mailen naar: info@dwsolutions.nl   

 

 

DWS Safe & Secure BV, Denariusstraat 21F, 4903RC, Oosterhout, Tel: 0162 – 51 56 04 | www.dwsolutions.nl, info@dwsolutions.nl 

 

Vacature 

Technisch commercieel adviseur binnendienst 

DWS safe & secure BV is sinds 2009 

actief als importeur en distributeur op 

het gebied van mechatronische 

oplossingen rondom ramen en deuren. 

 

Middels het adviseren van de juiste 

normen en de invulling van de correcte 

productspecificaties, leveren we 

oplossingen op basis van rook- warmte 

afvoer, natuurlijke ventilatie, elektrische 

vergrendelingen voor vluchtwegen en 

toegangscontrole.  

 

Door onze kennis en specialisatie van 

genoemde productoplossingen, is DWS 

het aanspreekpunt voor aluminium 

gevelbouwers, beveiligingsbedrijven, 

installateurs, ijzerwarenvakhandel en 

sloten specialisten. 

 

Op basis van gezonde groei zijn wij per 

direct op zoek naar een technisch 

commercieel adviserende binnendienst 

medewerker. 

In deze veelzijdige functie ben je het directe aanspreekpunt voor onze klanten. Aan de hand van telefonisch of via e-mail 
verkregen aanvragen, adviseer je een correcte oplossing. Hierin werk je direct in samenspraak met de directeur/eigenaar. 
Door onze compacte organisatie werk je de opdrachten uit van inkoop tot levering. Je maakt offertes, verwerkt het order 
traject, plaatst de inkoopopdrachten en controleert de ontvangen goederen om deze gereed te maken voor verzending.  




