
De Hörmann-groep is een expansieve, internationaal georiënteerde 
onderneming en is een vaste waarde in de bouwsector. De poorten, 

deuren, kozijnen en aandrijvingen van Hörmann worden geproduceerd 
in 38 uiterst gespecialiseerde bedrijven voor de Europese, Noord-

Amerikaanse en Aziatische markt. Hörmann is een familiebedrijf dat 
vandaag 6.000 medewerkers telt en haalt jaarlijks een omzet van meer 

dan 1 miljard euro. 

Wegens sterke groei van Hörmann Belgium, zoeken wij voor onze Bel-
gische verkooporganisatie voor onmiddellijke opstart:

HÖRMANN BELGIUM NV/SA
Industrieterrein Tongeren Oost

Vrijheidweg 13, 3700 TONGEREN
Tel.: 012/399 222

E-mail: hr.ton@hormann.be

Technisch-commercieel medewerker binnen-
dienst voor de servicedienst (m/v)          

Functie:
Als binnendienstmedewerker behandel je binnenkomende herstellingsaanvragen van 
industriële poorten en laad- en lossystemen van A tot Z. Je legt orders aan voor de 

aanvragen in het servicepakket en geeft deze orders door aan de regionale techniekers. Je 
plant ook de onderhoudsorders. Je stelt herstellingsbestekken op naar de klanten. Je bestelt 
de nodige wisselstukken voor de orders, stocktechniekers en klanten in de fabrieken en blijft 
op de hoogte van de geplande levering. Kortom, je volgt deze orders op van aanlegging tot 

facturatie.  

Profiel:
Heb je een A2-diploma als elektromechanicus of ben je gelijkwaardig door ervaring? Zit or-
ganiseren in je bloed? Los je graag problemen op? Ben je daarnaast klantgericht en ga je 

altijd voor het beste resultaat? Handel je proactief en communiceer je klaar en duidelijk? Heb 
je een taalknobbel en beheers je het Nederlands, Frans en eventueel Duits? Kan je overweg 

met de office-pakketten? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!
Aanbod:

Je wordt intern opgeleid tot een volwaardig technisch-commercieel medewerker. Je komt 
terecht in een uitdagende functie waarbij je zelfstandig kan werken en waar eigen initiatief 

geapprecieerd wordt. Je werkt in een professionele werksfeer binnen een stabiele werkom-
geving aan een competitief salaris. 

Bij interesse, stuur dan je kandidatuur per e-mail of brief naar:


