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Techni Meubel ontwerpt en produceert kwalitatief hoogwaardige producten op ambachtelijke wijze 
en staat bekend om haar specialistische inrichting voor wetenschaps- en technieklokalen. Dit varieert 
van simpele elektro techniek oefenpanelen tot complete installatiebordessen en van eenvoudige 
scheikundetafels met gas, water en elektra aansluiting tot HBO- en WO- waardige laboratoria 
inrichting. 

Verkoop binnendienst/ calculator  
(38 uur) 

Je bent als Verkoop binnendienst/ calculator hoofdzakelijk technisch ondersteunend naar het 
commerciële team met als doel juiste informatie, calculaties en offertes aan de klant te verstrekken. 
Je bent daarin overtuigend en denkt commercieel mee. Opdrachtgevers zijn scholen en bedrijven in 
Nederland, België en Duitsland. 

Je bent een teamspeler die gaat voor maximale klanttevredenheid; communiceren, creativiteit, 
accuraat, zelfstandig en resultaatgerichtheid zit in je DNA. Techni Meubel levert maatwerk meubilair 
waardoor je kunt spreken van een uitdagende functie. De functie vraagt om grote affiniteit met de 
techniek. Techni Meubel heeft een eigen staal en houtafdeling waar de producten geproduceerd 
worden.  

 
Wat ga je doen? 
-  Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van calculaties  
   (bestekmatig of aangeleverd door sales) 
-  Je werkt, al dan niet samen met je collega’s, de offertes uit en bewaakt hiervan de voortgang 
-  Je benadert klanten pro-actief en geeft op basis van hun wensen een passend advies. Koude 
acquisitie is niet nodig. 
- Je bepaalt de omvang van de materiaalbehoefte, uren etc en verwerkt dit in ons ERP Exact Online. 
- Je werkt nauw samen met de tekenafdeling en de planner om de offerte goed te vertalen naar 
order en draagt hierbij de opdracht helder over naar het uitvoerende team.  

Functie-eisen 
-  Afgeronde MBO opleiding in een technische richting; 
-  Tenminste 3 tot 5 jaar relevante werkervaring calculator, engineer of technische functie met 
aantoonbare commerciële affiniteit; 
-  Je bent klant-, service- en oplossingsgericht. 
-  Je beschikt over goede communicatieve en contactuele vaardigheden 
-  Je staat open om vakspecifieke cursussen of opleidingen te volgen. 
-  Je beheerst de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed. 
-  Je bent proactief, ondernemend, ambitieus, secuur en stressbestendig  
 
Wij bieden 
Een veelzijdige functie met een informele werksfeer binnen een ambitieuze en groeiende organisatie 
die volop in ontwikkeling is. Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO metaalunie. In eerste 
instantie zal een tijdelijke aanstelling worden geboden met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. 
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Meer weten over wie we zijn? 
Techni Meubel is onderdeel van de Heutink groep. Dit is de grootste schoolleverancier in Nederland 
voor totaalinrichting van de school. Actief in kinderdagopvang, primair onderwijs, voorgezet 
onderwijs, beroepsonderwijs en universiteiten. Techni Meubel bestaat dit jaar 60 jaar en is specialist 
in maatwerk meubilair van hoge kwaliteit die voldoet aan de onderwijsnormen. Daarnaast houdt 
Techni Meubel zich bezig met onderhoud van meubilair op scholen en heeft hier een eigen service 
team voor. Kwaliteit en tevreden klant staat voorop. Techni Meubel ontwerpt, ontwikkelt en 
produceert klant specifieke, hoogwaardige meubels maar heeft ook een eigen meubellijn en is 
vertegenwoordiger van laboratorium meubilair. 
Samen met de collega’s van Techni Science die in het zelfde pand werkzaam zijn vormen we een 
mooi en enthousiast team van 25 medewerkers. 

Hebben we je interesse gewekt?  
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kan je telefonisch contact opnemen met Enrikke 
Kuijpers via telefoonnummer 0162- 312 076. Je CV en motivatie stuur je naar 
e.kuijpers@techniscience.com. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


