
 

 
  
 
NedZink BV behoort wereldwijd tot de top van toonaangevende producenten van gewalst titaanzink voor de 
bouwsector. In de fabriek in Budel-Dorplein worden halffabricaten gewalst, die gebruikt worden voor dak- en 
gevelbekledingen en hemelwaterafvoersystemen in de traditionele en moderne architectuur. Er wordt 
momenteel een omvangrijk investeringsprogramma uitgevoerd om de fabriek uit te breiden en te 
transformeren naar een ‘state-of-the-art’, energie efficiënte- en duurzame productielocatie.  
 
Om de groei en het succes van NedZink als marktleider in Nederland verder uit te bouwen, zijn wij op zoek 
naar initiatiefrijke kandidaten (m/v) voor de functie van: 
 
 

Technisch Adviseur Buitendienst 
 
 
Je bent een commercieel ingestelde verbinder, die weet wat er speelt in de markt.  
Je speelt behendig in op de behoeftes en trends door het technisch adviseren en promoten van NedZink 
producten bij architecten, bij bestaande, maar ook bij nieuwe (klant)relaties. 
Daarnaast ben je ook betrokken bij ondersteunde activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap bij een 
aantal brancheorganisaties. Je werkt hierbij nauw samen met de Technisch Adviseur Binnendienst en 
Commercieel Manager NL. 
 
 
Wat breng je mee! 

 Pro activiteit en klantgerichtheid 

 Overtuigingskracht en ondernemendheid 

 Technische en bouwkundige kennis 

 HBO werk- en denkniveau 

 Hoge mate van zelfstandigheid 

 Uitstekende kennis van Nederlandse en Engelse taal  

 Minimaal 3-5 jaar buitendienst werkervaring in de dak-/gevelbranche 
 
 
Wat biedt NedZink! 
Een professionele en ambitieuze organisatie met een informele en dynamische cultuur. NedZink is volop in 
ontwikkeling en maakt onderdeel uit van de internationaal toonaangevende holdingmaatschappijen Koramic 
Investment Group en Elval Halcor. NedZink biedt een zelfstandige uitdagende functie met ruimte voor eigen 
initiatief. Goede arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld 27 vakantiedagen, 13 ADV op jaarbasis en een 
leaseauto van de zaak. Ook zijn er voldoende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.   
 
Interesse? 
Reageer dan nu per mail naar johan.maas@nedzink.nl of via onze website www.nedzink.nl met CV en 
motivatie. Bel voor aanvullende informatie of vragen met Roel van de Wetering op 06 13 65 08 78. 
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