
 

 

 

 

 

 

TECHNISCH MEDEWERKER BINNENDIENST 

 

Fepatex is een dynamisch en groeiend bedrijf in Kaatsheuvel. Wij produceren en verkopen zeilringen 

en zeilringmachines en leveren deze wereldwijd aan meer dan 60 landen. Binnen Fepatex heerst een 

informele sfeer waar collega’s in hecht teamverband samenwerken.  

 

Wat ga je doen? 

Heb je ervaring als technisch medewerker binnendienst? Heb je handigheid in uiteenlopende 

technische werkzaamheden? Denk aan het ondersteunen van klanten en collega’s d.m.v. 

telefonische support. Dan ben jij de technisch medewerker binnendienst die we zoeken! 

 

Als technisch medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor alle technische en 

administratieve werkzaamheden. Jij bent het eerste aanspreekpunt en technische vraagbaak voor de 

klant en je collega’s. Bij alles wat je doet heb je service hoog in het vaandel staan en denk je 

probleemoplossend.  

 

Een greep uit jouw takenpakket:  

• Telefonische support aan klanten en onze vertegenwoordigers. 

• Inkoop en voorraadbeheer van machines en de onderdelen. 

• Plannen, organiseren en uitvoeren van alle random technische zaken. 

• Invoeren van orders van machines en de onderdelen hiervan. 

• Mee ontwikkelen van klant gerichte zeilringmachines en confectie oplossingen. 

• Planning maken voor onze buitendienst en service monteurs. 

 

Wie ben jij? 

Je bent een gedreven en technisch onderlegde medewerker binnendienst. Tevens heb je een 

proactieve instelling en heb je ervaring opgedaan in een soortgelijke functie.  

 

Je vindt het leuk om oplossingsgericht te werken met een kwaliteitsproduct voor wereldwijde 

toepassingen in de industriële confectie zoals zeilmakerijen, sign industrie, gordijn confectie en vele 

andere technische confectie. 

 

Daarnaast herken jij jezelf in onderstaand profiel: 

• Je beschikt over een algemeen technisch inzicht. 

• Je werkt graag in een team. 

• Je beschikt over zelfstandig vermogen,  je weet van aanpakken, uitvoeren en regelen en hebt 

kennis van alle technische werkzaamheden binnen een bedrijf. 

• Je ziet nieuwe en speciale aanvragen van klanten als een uitdaging. 

• Je beheerst de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

• Enige affiniteit met het opzetten van een technische databank en technisch tekenen is een 

pré. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij jou? 

 

• Een uitdagende en gevarieerde functie. 

• Een marktconform salaris. 

• Een fulltime dienstverband. 

• Werken binnen een leuk en hecht team. 

• Doorgroeimogelijkheden. 

 

Heb je interesse? 

Ben je geïnteresseerd in de functie van technisch medewerker binnendienst en pas je binnen het 

profiel, reageer dan zo snel mogelijk en stuur je motivatiebrief met CV naar hans@fepatex.nl t.a.v. de 

heer H. Frings. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 


