Technisch Adviseur
Technische aspecten. Adviseren. Makkelijk zat.
Coba zoekt een Technisch Adviseur Nederland
Merkvisie
Moeilijk makkelijk maken. Wij leveren geen producten. Wij leveren oplossingen waar de vakman in de afbouw
elke dag mee te maken heeft. Zelfs voor de moeilijkste uitdaging vinden wij een makkelijke oplossing. Met als
doel het werk van de vakman makkelijker en prettiger te maken.
Hartstikke Coba
Eerlijk: Wij zijn open en eerlijk.
Direct: Het is direct duidelijk wat wij leveren. Wij leveren snel en spreken heldere taal.
Slim: Makkelijk zat is moeilijk genoeg. Wij leveren slimme oplossingen van hoge kwaliteit.
Sympathiek: Wat wij ook doen, we houden het wel leuk ;).
De functie
De Technisch adviseur Coba is verantwoordelijk voor het adviseren van de klant met betrekking tot de technische
aspecten rondom het toepassen van alle door Coba geproduceerde producten. Naast het productadvies geef je
ook verwerkingsadvies dat past bij specifieke projecten en het bouwplaats proces. Je rapporteert aan de
operationeel directeur. Functioneel werk je nauw samen met de commercieel manager en het team van
commercieel adviseurs COBA.
Jouw verantwoordelijkheden
• Je bezoekt veelvuldig bouwplaatsen in heel Nederland;
• Je signaleert (nieuwe) technische marktontwikkelingen op het gebied van producten en/of equipment;
• Je adviseert met betrekking tot de Coba producten en werkt hier nauw samen met de commercieel
adviseurs van Coba;
• Je geeft ter plekke op de bouwplaats adviezen over het gebruik van de producten en koppelt
praktijkervaring terug aan de afdeling R&D;
• Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van externe klachten van technische aard. Dit in
samenwerking met de kwaliteitsafdeling;
• Je verzorgt demonstraties van de verwerking van de Coba producten, zowel extern als intern;
• Je levert technische ondersteuning bij acquisitieactiviteiten.
Profiel - wij zoeken de juiste mix
De juiste mix is een collega die van aanpakken weet en er niet vies van is om de handen uit de mouwen te steken.
Ben je gedreven en heb je een energieke persoonlijkheid? Dan maken wij graag kennis met je onder het genot
van een kop koffie! Daarnaast beschik je over het volgende:
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
Je hebt kennis van en vaardigheid in de verwerking van de Coba-producten met name van
tegellijmen en voegmortels;
Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de afbouwsector;
Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het schrijven van technische rapporten;
Je hebt productkennis en bent leergierig;
Je bent klantgericht en zowel commercieel als technisch ingesteld;

•
•
•

Ervaring met MS-Office is een pré;
Je bent flexibel, toont daadkracht en kunt goed zelfstandig functioneren;
Bij voorkeur woonachtig in het westen van het land.

Spreekt jou dit aan?
We zien jouw sollicitatie met plezier tegemoet. Stuur je cv en motivatie naar Eline Glatz, afdeling Mens & Werk
bij Bruil, via werken@bruil.nl.
Dan kies je voor werksfeer én werkomgeving, voor persoonlijke én professionele ontwikkeling en voor een
mensgericht team waarin klantgerichtheid, ondernemerschap en focus centraal staan.
Bij Bruil werken allemaal enthousiaste mensen die trots zijn op wat ze doen. We houden van korte
communicatielijnen en talent zien we écht staan. Zo bouw je ook in jouw team aan de strategie van 2025.
Bovendien profiteer je niet alleen van goede primaire arbeidsvoorwaarden conform de eigen CAO Bruil Beton
& Mix, maar van veel meer, zoals:
• Maatwerk opleidingen voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling;
• Gedegen pensioenopbouw;
• Twee keer per jaar een bedrijfsborrel;
• Elke week kisten met vers fruit op kantoor;
• Een maandelijks programma met sportieve en informatieve workshops;
• De mogelijkheid om deel te nemen aan ons leefstijlspreekuur voor aandacht en inzicht in jouw leefstijl en
vitaliteit.
Kijk voor meer informatie over Coba op www.coba.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

