
 

HELUKABEL B.V. 
Randweg-Zuid 19 • 6021 PT • BUDEL 

Tel: 0495 796 911 

 

Helukabel® is een familiebedrijf en  tegenwoordig een van de voornaamste 
kabelproducenten van Duitsland. Helukabel kan putten uit een uitgebreide range van kabel, 
draad, speciaal kabels, media technologie, kabel accessoires, als ook Data, Netwerk en Bus 
technologie. Op dit moment produceren wij voor elke markt en toepassing waar kabel nodig 
is. Ons omvangrijk logistiek centrum heeft meer dan 33.000 artikelen voorradig en mede 
daardoor kunnen wij zeer korte levertijden realiseren.                                                                  
De Helukabel groep beschikt over 6 productiesites en 48 vestigingen in 29 landen. 
Van een standaard kabel tot een multifunctionele hybride uitvoering,  Helukabel heeft altijd 
een oplossing binnen handbereik. Ook  geconfectioneerde  systeemoplossingen op 
klantspecificatie zijn een belangrijke pijler in onze portfolio. Ervaring, expertise en een 
klantgerichte aanpak vormen de basis voor onze uitstekende reputatie en marktpositie. 

 

Wij zoeken een:   

 

Commercieel medewerk(st)er binnendienst  m/v 
Standplaats Budel, Fulltime 

 

Wij zijn op zoek naar dynamisch flexibele teamspelers, met verantwoordelijkheidsgevoel en 
inzet, die graag mee willen groeien in onze jonge snelgroeiende organisatie. 
 

  



Taken en verantwoordelijkheden: 

• Te woord staan van klanten 
• Invoeren van orders 
• Maken en opvolgen van offertes 
• Back-order bewaking 
• Adviseren en beheren van bestaande klanten / nieuwe prospects 
• Je werkt nauw samen met jouw collega’s in binnendienst en buitendienst om onze 

gezamenlijke doelen te behalen  
• Je rapporteert aan de Managing Director. 

Kwalificaties: 

• Je hebt een charismatische en overtuigende persoonlijkheid met een affiniteit voor 
techniek, een afgeronde Mbo-opleiding, aantoonbare sales ervaring in de industrie 
binnen de Benelux en uiteraard ben je commercieel vaardig 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse de Duitse en de Engelse taal 
• Kennis van de gebruikelijke office pakketten, kennis van Navision is een pré 

Sociale vaardigheden:  ondernemend, communicatief, prestatiegericht en sterke        
       interpersoonlijke vaardigheden  

Wij bieden: 

• Ambitieuze collega’s die willen groeien 
• Marktconform salaris met bijbehorende emolumenten 
• Een informele organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door ambitie, openheid en 

pragmatiek 

 

Interesse ? : 

Stuur dan je CV met begeleidend schrijven naar de heer Erik Kessels: ekessels@helukabel.nl 

* Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:ekessels@helukabel.nl

