
 

Over Sanders Parts: 

Werken bij SANDERS PARTS betekent werken in een snelgroeiende onderneming met een 

gedreven en ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale 

dienstverlening voor onze klanten in binnen- en buitenland. Wij bieden een breed scala aan 

Vrachtwagenonderdelen voor meerdere merken van vrachtwagens, en hebben 

klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel staan. Op dit moment is er ruimte voor 

uitbreiding van ons team en daarom zijn wij op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen 

versterken als: 

TECHNISCH BINNENDIENSTMEDEWERKER – SPECIALISATIE MAN OF MERCEDES 

OF VOLVO VRACHTWAGENS 

Takenpakket: 

• Als commercieel medewerker ben je werkzaam op de binnendienst van de 

verkoopafdeling. 

• Daar ben je het aanspreekpunt, telefonisch of per e-mail, voor Klanten en 

Leveranciers. 

• Je bent eveneens verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 

vertegenwoordigers.  

• Je behandelt bestellingen en offertes, en je volgt deze nauw op. 

• Je zoekt onderdelen op in de daarvoor aanwezige programma’s. 

• Je verzorgt de dienst-na-verkoop en behandelt eventuele klachten. 

Gezocht Profiel: 

• Je hebt voldoende technische ervaring in de vrachtwagensector, specifiek voor 

één van de merken MAN, Mercedes of Volvo. 

• Je hebt ervaring opgedaan op een commerciële binnendienst of op een dienst-na-

verkoop.  

• Je bent proactief, uiterst klantgericht, flexibel, stressbestendig en een echte 

Teamplayer.  

• Word, Excel en Outlook kennen geen geheimen meer voor jou.  

• Je spreekt vlot de beide landstalen Nederlands en Frans (Duits en Engels zijn 

een plus). 

• Tenslotte woon je op een voor jou haalbare afstand van Dendermonde. 

Wij bieden: 



• Een boeiende en uitdagende functie in een stabiele KMO. 

• Een marktconform loon, met prima secundaire voorwaarden.  

• Een ruim budget voor opleidingen en trainingen. 

• Een gezellig team van gemotiveerde professionals in een informele en familiale 

omgeving. 

Jouw reactie: 

Ben je enthousiast? 

Solliciteer dan direct door je Motivatiebrief met CV naar Luc Sanders te sturen. 

Adres: Bosveld 14 9200 Dendermonde of mail naar luc.sanders@sandersparts.be   

Meer informatie over onze organisatie vind u op www.sandersparts.be 

mailto:luc.sanders@sandersparts.be
http://www.sandersparts.be/

