
Meert bv is een familiebedrijf van de derde generatie, opgericht in 1981. 

Wij zijn een groothandel in (glas-) balustrades, inox materialen, 

trapleuningen, treden en roosters, smeed-en gietijzer, hekwerkonderdelen 

en automatisatie.  

Door ons divers aanbod fungeren wij als een echte partner voor onze 

klanten.  

 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een technisch, commercieel bediende. 

Hoe ziet jouw dag eruit?  

• Maatwerk:   

o Je staat vooral professionele klanten bij met technisch advies van diverse producten op 

maat, zoals onder andere inox kabels, roosters en treden, spiraal en vlak trekken van buizen 

en platen.  

o Je voert de nodige berekeningen uit en staat in nauw contact met het atelier. 

o Occasioneel ga je met de klant de situatie ter plaatse bekijken.  

o Je hebt op dagelijkse basis contact met de leveranciers.  

o Je maakt offertes en bestellingen voor de klanten op.  

• Automatisatie: 

o Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten wat betreft de automatisatie voor poorten en 

hekken.  

• Algemeen: 

o Wanneer mogelijk verdiep je je in ons algemeen aanbod om te kunnen bijspringen indien 

nodig. 

o Je denkt actief mee na over optimalisatie van de dagelijkse werking. 

Wat zijn jouw troeven?  

• Je hebt een diploma bachelor elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt reeds ervaring als technisch bediende, of hebt een sterke technische interesse in de 

bouwsector. 

• Kennis van een tekenprogramma is een pluspunt. 

• Je hebt een hoge inzet en verantwoordelijkheidsgevoel en werkt graag in team. 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt. 

• Je houdt ervan om commercieel aan de slag te gaan. 

• Je hebt een goede algemene computerkennis en zal snel overweg kunnen met ons systeem. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

• Je draagt orde en netheid hoog in het vaandel.  

Wat zijn onze troeven?   

• Je zal werken in de professionele omgeving van een groeiende familiale KMO met een positieve 

werksfeer.  

• Wij voorzien een interne opleiding om je productkennis zo snel mogelijk uit te breiden. 

• Je ontvangt een aantrekkelijk loon volgens de sector met ecocheques.  

• Wij zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

• Je job heeft regelmatige werktijden in dagregime zonder weekendwerk. 

• Je krijgt een bediendecontract. 

• Onmiddellijke aanwerving is mogelijk. 

Interesse?    

Stuur een mail met je CV en motivatiebrief naar marieke@meert.be en wij nemen contact met je op.  

mailto:marieke@meert.be

