
  

Technische Buitendienst  
Nederland 

VEKA AG in Sendenhorst is een van 's werelds toonaangevende producenten van hoogwaardige kunststof 
profielsystemen voor gevelelementen. Internationaal vertrouwen meer dan 2.000 kozijnfabrikanten op de 

hoogwaardige producten en unieke service van ons bedrijf. Dankzij onze 6.200 toegewijde medewerkers realiseren 
de VEKA groep en haar 40 dochterondernemingen een jaaromzet van ca. euro 1,1 miljard wereldwijd. 

 
Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de technische buitendienst, om de positie op de Nederlandse markt zo 

snel mogelijk te versterken. Het bestaande team techniek "Export" telt een 15-tal medewerkers, die 
verantwoordelijk zijn voor de optimale begeleiding van onze klanten en om onze internationale marktpositie steeds 

verder uit te bouwen. 
 

Jouw taken omvatten: 
 
 
 Vakkundig advies en praktische 

ondersteuning bij klanten en 
architecten in alles wat met 
toepassingstechnologie te 
maken heeft. 

 
 Zwaartepunten van de functie: 

 
- Profielsysteem-, projekt- en 

bouwadvies 
- Montage- en kozijntechniek 
- Ondersteuning van de 

buitendienst in Nederland 
- Voorbereiding van 

detailoplossingen op basis 
van beschikbare 
prestatiespecificaties 

- Klachtenafhandeling 
- Opleiding van klanten 

 
 Onderhoud met 

brancheverenigingen 
 
 Begeleiding bij certificering 

 
 Systematische marktobservatie/  
 -analyses/evaluaties 
 

Jouw profiel: 
 
 
 HBO werk- en denkniveau 
 
 Tweetalig NL / D 

 
 Dosis kennis op kozijntechnisch 

gebied  
 

 Een grote plus is technische 
feeling of ervaring in de sector 

 
 Onafhankelijke, gestructureerde 

en efficiënte manier van werken 
 

 Sterke servicegerichtheid met 
persoonlijke inzet en de 
bereidheid om in een team te 
werken 

 
 In bezit van rijbewijs B 

 
 Grote bereidheid tot regelmatig 

reizen in Nederland 
 
 

Wat je kunt verwachten: 
 
 
 Grondige introductie en scholing 

 
 Goede arbeidsvoorwaarden 
 
 Auto van de zaak  

 
 Telefoon/laptop  

 
 Goede werksfeer en vlakke 

hiërarchieën  
 
 Bijscholingsmogelijkheden  

Hebben we je interesse gewekt? Solliciteer per e-mail naar Melanie Lischensky, melischensky@veka.com met uw 
volledige sollicitatiedocumenten. 

Wij zien graag je cv tegemoet 
VEKA AG 
Melanie Lischensky 
Dieselstraße 8 
48324 SENDENHORST 
GERMANY 
T: +49 2526 29 5210 
melischensky@veka.com 
www.karriere.veka.de 
 


