
 

TECHNICAL SUPPORT 

Marshalls is producent en verdeler van producten uit beton, keramiek en natuursteen voor tuinen, 
opritten en terrassen. Het moederbedrijf Marshalls is een Brits bedrijf en is marktleider in 
bestratingsproducten in het Verenigd Koninkrijk.  Marshalls nv werd opgericht in 2011 te Rumst en 
is actief op de Belgische, Nederlandse en Franse markt. Marshalls nv telt een zestigtal werknemers 
en heeft zijn eigen productiesite en magazijn.  

We willen ons internal salesteam uitbreiden met een collega die volgende taken krijgt : 

Taakomschrijving: 

• Na een grondige opleiding zal je instaan voor het maatwerk:  
ο Je berekent kostprijzen en verkoopprijzen waarbij je rekening houdt met marktconforme 
prijzen, bonussen, enz.   Dit betreft zowel de interne kostprijzen als de kostprijzen via de 
subcontractor.  Hierbij heb je dagelijks contact met leveranciers in binnen- en buitenland. 
ο Je werkt de technische tekeningen uit en je maakt de offerte op aan de klant. 
ο Je zorgt voor de input van de sales orders en bestelopdrachten aan zowel de interne     
CNC- operator als de subcontractor.  Je plant de sales orders in op de CNC-machine.   
ο Je volgt de levertermijnen op en koppelt dit terug naar de klanten. 
 

• Je bekijkt lastenboeken en maakt offertes op voor openbare aanbestedingen. 
 

• Je werkt samen met de marketing afdeling voor het opstellen van technische documenten 
en opleidingsmateriaal. 
 

Profiel: 

• je hebt een technisch inzicht 
• je kan nauwkeurig werken 
• je hebt uitstekende excel skills, je bent vlot met cijfers 
• je bent Nederlandstalig met een zeer goede kennis van de Franse taal 

 

Jouw voordelen: 

• een jong bedrijf dat openstaat voor nieuwe ideeën en initiatieven  
• de kans om intern en extern opleidingen te volgen 
• een functie waarbij je met veel verschillende collega’s samenwerkt en toch je eigen 

verantwoordelijkheden hebt 
• glijdende werkuren en telewerk 
• fietsleasing 
• extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering) 
• 20 wettelijke verlofdagen + 12 bijkomende ADV dagen 

 


