
 
 

 

 
Als toonaangevend kettingfabrikant van zowel sneeuwkettingen als technische hijs- en aandrijfkettingen, staat 
pewag voor innovatie en eersteklas kwaliteit van onze producten en diensten. 
Maak deel uit van het pewag team en stel uzelf dagelijks nieuwe uitdagingen! 
Wij zijn voor pewag Nederland B.V. op zoek naar een 
 
 
 
 
 
 
pewag Nederland B.V. moedigt ook jongeren aan om te solliciteren op deze functie 
 
 
Uw taken 
U bent het aanspreekpunt voor de klanten en samen met het team ondersteunt u de verkoopafdeling en ons 
Benelux dealernetwerk. Dit betekent onder andere het uitwerken van offertes en behandelen van orders op het 
gebied van technische producten. Hiernaast bent u de schakel tussen de buitendienst en de rest van de 
organisatie. 
 
Uw profiel 
U hebt een afgeronde commerciële - of technische opleiding op minimaal MBO niveau en hebt al ervaring 
opgedaan in de verkoop. Tevens beschikt u over enig technisch inzicht. U bezit de vaardigheden om technische 
producten te verkopen. Het beheersen van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste. Het beheersen van 
de Duitse taal is een pre. Professionele MS Office computervaardigheden zijn een must. Eventuele kennis van 
SAP is een pre. 
 
Uw persoonlijke sterke punten 
U bent ‘’service-minded’’, vol enthousiasme en hebt passie voor techniek. Betrouwbaarheid tegenover klanten 
staat bij u hoog in het vaandel. 
 
Wij bieden u 
Een uitdagende en gevarieerde fulltime functie met grote vrijheid en verantwoordelijkheden in een informele 
werksfeer. Tevens bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Dit betreft een tijdelijke vervanging wegens zwangerschap voor een periode van ca. 6 maanden, maar bij 
gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid op een vaste aanstelling. 
 
Verlies geen tijd en stuur ons uw gedetailleerde sollicitatie met foto bij voorkeur per e-mail, onder 
vermelding van het onderwerp ‘’Vacature Medewerker Customer Service’’ naar: 

 
PRJ@pewag.com 
pewag Nederland B.V. , ter attentie van De heer Jan Prins, De Maessloot 5, 2231 PX, Rijnsburg 

Medewerker Customer Service m/v (Fulltime) 
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