
     
 
De KWT Group maakt onderdeel uit van de Nederlandse Bergschenhoek Groep B.V. en bestaat uit diverse 
ondernemingen die waterbeheersingsproducten produceren en leveren. Enkele voorbeelden van de producten 
die de KWT Group produceert zijn onder andere stuwen, afsluiters, kleppen en vlotterunits.  
KWT Group heeft naast de hoofdvestiging in het Nederlandse Biddinghuizen vestigingen in België en Bulgarije. 
De werkmaatschappijen van KWT zijn achtereenvolgens: KWT Waterbeheersing B.V., KWT Productie B.V., KWT 
Milieu bvba en KWT Constructions Ltd.  
 
KWT heeft zich sinds haar oprichting in 1988 uitsluitend gericht op de watermarkt. Daarbij stond vanaf het 
begin het gebruik van hoogwaardige materialen zoals HDPE en RVS centraal. 

 
Wegens het succes van KWT Milieu zijn wij momenteel op zoek naar een enthousiaste 

 

Commercieel medewerker binnendienst 
Locatie Rijkevorsel (België)  

De functie: 
Jij gaat projecten en bestellingen van aanvraag tot levering met succes begeleiden in een omgeving 
waar commercie en techniek hand in hand gaan. Samen met je collega’s op kantoor en een team van 
Sales Engineers (buitendienst) begeleid jij de klanten naar de perfecte oplossing. Als jij met jouw 
expertise, enthousiasme en flexibiliteit de verantwoordelijkheid op je wilt nemen om het succes van 
een prachtig familiebedrijf nog verder uit te breiden in België en Noord-Frankrijk, dan ben je hier aan 
het juiste adres. 
 

- Je gaat werken in een toegewijd team en je bent goed in dingen snel oppikken. Je durft uit te 
proberen. Je bent niet bang om fouten maken; daar leer je tenslotte van. 

- Je bent met meerdere taken tegelijk bezig en ondersteunt één of meerdere buitendienst 
Sales Engineers. Je houdt altijd het overzicht en kunt snel schakelen als dit nodig is. 

- Je vindt het leuk om proactief nieuwe contacten te leggen en je weet hoe je zakelijk en 
laagdrempelig een gesprek voert. Je communicatieve vaardigheden zijn van goed niveau en 
helpen je bij het uitbreiden van ons netwerk. 

- Wat je doet moet voor jou wel concreet tot iets leiden. Je ziet graag snel resultaat van je 
werk. Het geeft je voldoening als je net iets meer bereikt dan eigenlijk van je verwacht wordt. 

- Het liefste stel je zelf een agenda en prioriteiten op om direct aan de slag te gaan. Maar ook 
in teamverband kan jij floreren en gezamenlijk onze visie waarborgen. 

 
Wat heb jij in huis?  
Om te beginnen een goed humeur en stevige werklust. Je werkt altijd servicegericht, communiceert 
helder en een B2B werkwijze kent voor jou geen geheimen. Omdat je zaken snel oppakt, kan je snel 
zelfstandig aan de slag. En gaat het onverhoopt toch ergens mis? Dan ga jij samen met je team aan 
de slag om het op te lossen. Een technische achtergrond of ten minste affiniteit met techniek is van 
belang voor deze functie. 
Maar dat is nog niet alles… 
Je beheerst Frans en Nederlands in woord en geschrift, hebt minimaal Bachelor niveau of Secundair 
niveau met ervaring en een goede kennis van Microsoft Office (kennis van Exact en/of Glovia is een 
pluspunt).  



Zet jij je volgende stap bij KWT Milieu? 
- Je toekomstige collega’s bij KWT Milieu ontvangen je met open armen in Rijkevorsel.  
- Met een bushalte (op enkele meters wandelen) en een eigen parkeerplaats, is jouw werkplek 

makkelijk te bereiken.  
- Er is een gezonde balans tussen humor en werk in het team.  
- Waar jij verantwoordelijk bent voor Sales en klantenbinding, pakt een ander de technische 

support in zijn geheel op.  
- Jij werkt nauw samen met de collega’s buitendienst en medewerkers van het magazijn.  
- Jouw leidinggevende geeft je veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Jij krijgt alle ruimte 

om zelf projecten van begin tot eind op te pakken. 
 
Dit bieden wij jou:  
KWT Milieu timmert aan de weg mede door goed werkgeverschap voor haar personeel. Dat uit zich 
onder meer in goede arbeidsomstandigheden en -voorwaarden zoals hospitalisatie verzekering, 
groepsverzekering pensioen, eco-cheques, interne opleidingen et cetera. 
 
Ga jij de uitdaging aan?  
 
Is dit precies dé volgende stap voor jouw carrière? Mail dan direct jouw motivatie en CV naar Dolf 
Paulissen :   dpaulissen@kwtmilieu.be  
Heb je vragen? Bel +32(0)473 92 8140  
Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past? 
Stuur deze vacature dan zonder twijfel door. 
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