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Eurabo® Gent zoekt een technisch-commerciële collega met een hart voor hout 

 
Eurabo® biedt bio-ecologische bouwmaterialen aan voor energiezuinige houtbouw. 

Eurabo® pioneert op het vlak van verdeling van kwalitatieve bio-ecologische bouw-, hout- en 

isolatiematerialen. Wij staan onze klanten bij met deskundig advies op maat. Duurzaam betekent bij 

Eurabo® energie-efficiënt, bouwmaterialen van hernieuwbare en gecertifieerde oorsprong en 

gecertificeerde materiaaleigenschappen. We bieden klanten oplossingen om dat ook te doen.  

Eurabo® Ronse en Gent tellen 30 medewerkers. Voor de Gentse vestiging willen we ons geëngageerd team 

van 6 medewerkers versterken. Om ons klantenbestand en onze service aan vakmannen en zelfbouwers 

verder te laten groeien hebben we een vacature voor een technisch en gedreven commerciële collega.  

Wil jij deze mooie opportuniteit grijpen?  

 

Functieprofiel  

Je formuleert technisch advies over houtbouw, isolatie en luchtdichtheid.  

Je maakt offertes, orders, en beantwoordt vragen van klanten aan de balie, telefoon en via mail.  

Je garandeert een klantgerichte service. 

Je beheert zorgvuldig je administratieve taken met betrekking tot klantenopvolging. 

 

Jouw profiel 

Je genoot bij voorkeur een hogere opleiding hout/bouw of je kennis is gelijkwaardig door ervaring. 

Je hebt affiniteit met het aanbod en de klantendoelgroep. 

Je beschikt over commerciële vaardigheden. 

Je toont zin voor initiatief en neemt verantwoordelijkheid. 

Je kan zowel autonoom als in team werken en bent flexibel ingesteld. 

Je bent zeer goed Nederlandstalig en spreekt en schrijft vlot in het Frans. 

 

Wij bieden  

Een boeiende voltijdse job in een groeiend en duurzaam bedrijf. 

Ondersteuning en een nauwe samenwerking met de collega’s in Ronse en Gent. 

Een functie waarin je zowel jouw administratief, communicatief als organisatorisch talent kan 

gebruiken en verder ontwikkelen. 

Een verrijkende functie met verantwoordelijkheden en een gevarieerd takenpakket. 

Een correct marktconform loonpakket in functie van je competenties, ervaringen en bereikte 

resultaten. 

 

Gemotiveerde sollicitatie met cv mailen naar Bie@eurabo.be  

 


