
Met Biral de toekomst vormgeven.

Als commercieel / technisch Binnendienstmedewerker 
mag je de volgende verantwoordelijkheden verwachten:
– Technisch advies voor installateurs, planners en de groothandel
– Het berekenen en opstellen van offertes
– Het verwerken van bestellingen
–  Retours verwerken en de klanten met probleemoplossingen ter 

zijde staan
– Opstellen van prijslijsten
– Algemene administratieve taken

Dit breng je mee naar ons team:
– Je hebt een commerciële of technische opleiding (MTS E / W)
–  Idealiter heb je ervaring in de detailhandel of de verwarmings

industrie
– Je hebt een sterke servicegerichtheid
–  Je houdt het overzicht in uitdagende situaties en levert graag 

een bijdrage aan het team
–  Office365, ERPsoftware en CRM zijn je absoluut niet vreemd  

en je kunt er veilig mee omgaan
– Je beheerst Engels en Duits in woord en schrift

En dit kun je van ons verwachten:
– Een duits dienstverband voor onbepaalde tijd
– een familiale werkomgeving
– Hybride werken met moderne apparatuur
– Een onboarding programma waar je ons en je job leert kennen
– Product specifieke training
– Fabrieksbezoeken aan ons hoofdkantoor in Zwitserland
– Heerlijke koffie en thee in een ontspannen sfeer
– 13e maand salaris 
– Bedrijfspensioenregeling die door ons wordt ondersteund
– Groepsongevallenverzekering
– Mogelijkheden voor bijscholing en nog veel meer

Biral beweegt mens en element, we hopen dat we je op weg naar 
ons hebben kunnen begeleiden en kijken uit naar je sollicitatie.
Stuur ons uw sollicitatiedocumenten in het Duits, met vermelding 
van de mogelijke startdatum en uw salarisverwachtingen, naar 
personal@biral.de.
Zijn er nog onduidelijkheden of vragen over de functie of Biral 
GmbH, contacteer ons graag.

Biral GmbH, Kesselsgracht 7a, 52146 Würselen, www.biral.de

Biral is een Zwitserse onderneming met traditie. Al meer dan 100 jaar streven wij naar één doel: Wij willen de beste pompen en sys
temen bouwen. Ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland, functioneren onze pompen betrouwbaar en efficiënt. Overal ter wereld. 
Mede daardoor zijn wij toonaangevend in verwarmings, drinkwater, vuilwater, en drukverhogingssytemen. Bij Biral staat de klant  
altijd op de eerste plaats en biedt oplossingen waarbij voordelen voor de klant centraal staan. Voor onze vestiging in Würselen (bij Aken, 
Duitsland) zijn wij op zoek naar een spontaan enthousiaste

Medewerker commercieel / technische Binnendienst (m/v/d) 

Als nieuwe collega in ons team ben je verantwoordelijk voor de gehele Orderverwerking. Je vormt een centraal punt in het gehele bestel
proces en communiceert nauw met onze buitendienstcollega’s, onze productie en logistiek in Zwitserland. Door je technische Back
ground en goede communicatie skills ben jij de professioneel voor onze klanten om alle vragen over onze producten te beantwoorden en 
naar oplossingen te zoeken.
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