
Welkom bij Integratech – opgericht in 2009 en in sneltempo uitgegroeid tot toonaangevende speler in 
functionele ledverlichting voor de werkomgeving. We zijn dé flexibele verlichtingspartner voor iedere 
installateur en lichtplanner, met een loepzuivere visie: duurzame en energiezuinige oplossingen bieden aan 
de professional. Sinds 2021 hebben we de krachten gebundeld met het Franse L’Ebénoïd, om zo als Benelux 
A-merk verder door te groeien in Europa.  
 

Medewerker technisch commercieel binnendienst  
 
Als technisch commercieel binnendienstmedewerker vorm je een tandem met de sales coördinator en 
ondersteund je jouw collega’s van de buitendienst. Samen met je collega’s zal je instaan voor het 
volledige verkoop traject van verlichtingsarmaturen en lichtsturingen dit van offerte tot levering.  
 
 
Wat houdt dit in?  
 
Je vormt een tandem met je andere collega’s van de binnendienst, die je wegwijs gaan maken in 
onze werking.  
Je ondersteunt de commerciële buitendienst met het maken van offertes.  
Dankzij de administratieve afhandeling van de orders ben jij de schakel tussen onze verkopers en 
onze magazijn medewerkers.  
Gaandeweg leer je onze producten ken en kan je onze klanten telefonisch of ter plaatse 
ondersteunen bij installatievragen of technische problemen.  
Naargelang je ambities en competenties kan je je taken pakket zelf aanvullen.  
 
 
Wie ben jij?  
 
Je bent in de eerste plaats klant en ook oplossingsgericht.  
Je hebt een diploma in een technische richting (elektriciteit, elektronica) of minstens 5 jaar ervaring 
in een commerciële binnendienstfunctie, liefst in een technische omgeving.  
Je kan onze klanten vlot te woord staan in het Nederlands, Frans en/of Engels is een groot pluspunt.  
Je bent flexibel en hebt een echte KMO-mentaliteit.  
Je bent IT-minded en kan vlot overweg met Office- en internettoepassingen.  
In technische domeinen heb je ervaring of ben je zeer leergierig om je dit eigen te maken.  
 
 
Wat hebben wij jouw te beiden?  
 
Je komt terecht in een ambitieuze KMO met mooie groeicijfers, Je collega’s zijn gedreven mensen 
met een passie voor verlichting.  
Je werkt vanuit een filevrije en rustige omgeving in Scherpenheuvel, maar ook thuiswerk is 
bespreekbaar.  
Dankzij onze 40-werkuren week heb je recht op 32 dagen verlof EN we stoppen op vrijdag iets 
vroeger.  
We bieden jouw een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen.  

 

Interesse?   

Stuur snel je CV en motivatiebrief naar hr@integratech.be 

mailto:hr@integratech.be

