
 

MEDEWERKER TECHNISCHE BINNENDIENST – FULLTIME (38 UREN)  

 

Zoek jij plezier in je werk en heb je de ambitie om echt wat te willen betekenen voor een duurzamere wereld ? Wij zoeken 

een medewerker technische binnendienst met deze passie ! 

RETHINKING WATER 

GEP staat al meer dan 20 jaar voor het anders omgaan met water. In onze visie is een woning, bedrijfsgebouw of 

ander vastgoed prima in staat een eigen waterhuishouding te creëren. 

 

Onze gespecialiseerde medewerkers werken verspreid over onze vestigingen in België, Nederland en Duitsland 

waardoor we beschikken over een optimale mix van doorgedreven kennisdeling, productoptimalisatie en 

marktinzicht over watergebruik. 

 

Bij de ontwikkeling van onze producten waken we steeds over de duurzaamheid en veiligheid van elk van onze 

systemen en zorgen we voor een perfecte verhouding tussen prijs, milieu en besparing. Dit is onze visie waarmee we 

het gebruik van regenwater voor iedereen bereikbaar willen maken. 

 

Vanwege de groei die GEP in België doormaakt, zijn wij op zoek naar een medewerker technische binnendienst. 

 

 

HOE ZIET JOUW DAG ERUIT? 

• Je bent het eerstelijnscontact in de dienst na verkoop. 

• Behandelen van interventie aanvragen en planning servicetechniekers. 

• Opvolgen van opgeleverde werven ifv klantentevredenheid en verzamelen van gegevens ter ondersteuning van 

de marketingafdeling. 

• Verkoop, opvolgen en inplannen van onderhoudscontracten. 

• Verkoop van extra producten bij geleverde installaties realiseren 

• Ondersteuning commerciële binnendienst. 

 

WAT IS JOUW TALENT? 

• Je bent commercieel en een echte probleemoplosser. Je hebt een passie voor (after)sales en je bent 

geïnteresseerd in milieu en techniek. 

• Je hebt een opleiding bachelor niveau genoten of gelijkwaardig door ervaring en je hebt een voorliefde voor 

duurzaamheid. 

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, je spreekt en schrijft vlot Nederlands. Basiskennis Frans is vereist. 

• Je bent organisatorisch, proactief en behulpzaam. 

 

ONS AANBOD 

Je komt terecht in een innovatief bedrijf waar we talent herkennen en erkennen. 

De mogelijkheid je verder bij te scholen en te ontwikkelen en zo bij te dragen tot een steeds verder groeiende 

onderneming waarin we samen successen vieren. Naast een aantrekkelijk salarispakket, extralegale voordelen word 

je uitgerust met telefoon, laptop/vaste computer en uitgebreide vorming. 

Ben jij de medewerker die we zoeken, aarzel niet en reageer dan meteen. Mail je  CV en schriftelijke motivatie naar 

info@regenwater.be tav. Dhr. Philippe Courcelle 

mailto:info@regenwater.be

