
 

Vacature technisch commercieel medewerker binnendienst 

 

Bedrijfsomschrijving 

Marelko Benelux B.V. is een familiebedrijf, opgericht in 1991. Onze diensten bestaan uit het leveren van 
signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 
veiligheid en opbouw van hulpverleningsvoertuigen, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie. 
Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 
 
Werken bij Marelko betekent actief zijn in een informele bedrijfscultuur tezamen met bevlogen en 
betrokken collega’s. Er is ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling, ideeën en oplossingen 
ontstaan dan veelal op de werkvloer.  
 
 
Wat ga je bij ons doen: 
 
Als technisch commercieel medewerker ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van offertes, het 
verwerken van de verkoopopdrachten, het maken van afspraken met leveranciers betreffende inkoop en 
het adviseren van de klanten, Vervolgens ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van telefonische 
technische ondersteuning. Daarnaast ontvang je klanten die op bezoek komen en verzorg je 
balieverkopen. Tevens voer je het marketingplan uit, waaronder het organiseren van beurzen, 
presentaties, klantendagen enz. en verricht je regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek. 
 
 
Onze ideale kandidaat ziet er als volgt uit: 
 
Je bent service- en klantgericht en bent in staat onze klanten correct en adequaat te woord te staan, 
zowel op commercieel vlak als op technisch gebied. Je bezit een commerciële en gedreven instelling en 
bent technisch goed onderlegd. Je hebt minimaal een relevante MBO opleiding afgerond Je bent 
accuraat en communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse, Engelse en 
Duitse taal. 
 
 
Wat bieden wij jou? 

 

• Een afwisselende functie met elke dag nieuwe uitdagingen; 

• Een leuke werksfeer binnen een hecht team; 

• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

• Een zelfstandige functie. 
 

 
Interesse?  
 
Indien je op zoek bent naar een vacature met de unieke combinatie van techniek en commercie aarzel 
dan niet en stuur je CV met motivatie naar solliciteren@marelko.nl. Voor meer informatie over onze 
organisatie www.marelko.nl. 
 


