
ERA Benelux verkoopt jaarlijks duizenden gereviseerde auto-onderdelen aan zijn 
importeurs en groothandelaars. Veertien enthousiaste medewerkers 
realiseerden dit jaar een sterke groei waardoor een omzet van bijna zeven 
miljoen in het vizier komt. We mikken echter nog hoger en om ons team te 
versterken zijn wij op zoek naar 

 

2 Magazijnbedienden (m/v) 

Functie  
Je krijgt een gevarieerd takenpakket waaronder ontvangst van goederen, order-picking en 
statiegeldafhandeling. 

Profiel 

Dat je graag de handen uit de mouwen steekt hoeft geen betoog. Je collega’s zullen je met raad en daad 
bijstaan waardoor ons magazijnteam versterkt wordt met een enthousiaste en nauwkeurige medewerker. 

Field Service Engineer (m/v) 

Functie 

Ondanks hoge kwaliteitsnormen kan het toch verkeerd lopen bij de montage. Na een opleiding binnen het 
bedrijf zal je uitgestuurd worden in België en Nederland om ondersteuning te bieden aan de monteur van onze 
onderdelen. 
Loopt hij of zij tegen een probleem aan, dan wordt er van je verwacht dat je ter plekke een analyse maakt en 
een oordeel velt over het al dan niet correct functioneren van het onderdeel. Stel je een montagefout vast, dan 
kan je dit ook onmiddellijk aangeven en laten corrigeren. 
Je werkt daarbij nauw samen met de garantieverantwoordelijke binnen ERA Benelux. 

Profiel 

Bij voorkeur genoot je een hogere technische opleiding en heb je een scherp analytisch vermogen. Daarnaast 
kan je ook communicatief goed uit de voeten zowel in het Nederlands als in het Frans. 

Verkoper binnendienst (m/v) 

Functie 

Ondanks het gebruiksgemak van onze elektronische catalogus zal je ter ondersteuning van ons filiaal in 
Duitsland telefonische oproepen van klanten uit de D-A-CH landen behandelen.  
Je zult voornamelijk vragen beantwoorden over beschikbaarheid en prijs. Daarnaast zal je klanten bijstaan in 
het opzoeken van het juiste onderdeel. 

Profiel 

Het spreekt voor zich dat je kennis van de Duitse taal voorop staat.  Daarnaast beschik je over de nodige dosis 
gezond verstand zodat je onze klanten op een vlotte en correcte manier te woord kunt staan. 

 

 

Interesse in één van deze vacatures? Laat het ons weten via werken@erabenelux.be ter attentie van 
Stefaan Vandenbussche. 
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