
 
 
 
 
 

 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN 
TECHNISCH COMMERCIEEL 
MEDEWERKER (M/V/D): 

 

WIE ZIJN WIJ? 

De Lutze Group biedt in Noord-Europa een uitgebreid 

product- en serviceprogramma op het gebied van 

transportsystemen en kunststoftechnologie aan. Al meer 

dan 60 jaar ontwikkelen wij oplossingen voor problemen 

in verschillende branches. Daarbij staan onze hoge 

kwaliteitseisen en de jarenlange samenwerking met 

onze klanten voorop. Met moderne productiefaciliteiten 

en vestigingen in Duitsland, België, Nederland, 

Denemarken, Zweden en Noorwegen is de Lutze Group 

in staat om aan de eisen van haar klanten op het gebied 

van innovatieve oplossingen en diensten te voldoen. 

 

38 Servicepunten 
 

Meer dan 450 Service- 
monteurs verdeeld 
over Europa 

 
jarenlang Ervaring 
in Transportbanden, 
inclusief bybehorende 
Componenten, en 
duurzaam Slijtagemateriaal 

 
 

 

www.lutze-group.com 



WORD JIJONZE

  

NIEUWE COLLEGA?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Als technisch commercieel medewerker heb je bij ons hoofdzakelijk een buitendienstfunctie. Ben je in staat om 

een klantbestand te beheren en uit te bouwen? Dan zijn we voor de regio zuid op zoek naar jou! 
 

WAT HOUDT HET WERK IN: 

Verkopen van transportbanden, 

componenten, slijtmateriaal, Luwirep, 

Luwispray, kunstoftechnieken en service 

Bezoeken van vaste klanten op geregelde 

basis met rapportage naar de 

Salesmanager 

In kaart brengen van de markt 

Uitwerken en opvolgen bezoekberichten 

Werkvoorbereiden iom de afdeling planning 

Opvolgen van offertes in samenspraak met 

de binnendienst 

WAT VRAGEN WE: 

Flexibiliteit 

Technische kennis of een technische 

opleiding is een pré 

Dat je in het bezit bent van een geldig VCA 

of VCA-VOL certificaat, of bereid bent deze 

te behalen 

Rijbewijs is noodzakelijk 

WIJ BIEDEN: 

Een mooie uitdaging binnen een familiebedrijf met 

veel aandacht voor de teamsfeer 

Veel vrijheid  

Telefoon, laptop en representatieve auto van de zaak 

Aantrekkelijk salaris 

24 vakantiedagen en 13 ADV - dagen

Ben je enthousiast? Solliciteer dan direct door je brief met cv naar Erwin Zweerink te sturen. 

Adres: Tasveld 23 · 3417 XS Montfoort | Of stuur een e-mail naar: HR-NL@lutze-group.com 

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.lutze-group.com/nl/ 

 
 
 
 
 
 
 

LUTZE GROUP GERMANY 

Hullerser Landstraße 37 · D-37574 Einbeck 

www.lutze-group.com 

 

 

Management system for safety, 

health and environmental 

protection 

Certified according to the 

SCC** Standard 


