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TCA (Technisch Commercieel Afgevaardigde) voor de regio West- en Oost Vlaanderen 

 

 

ATAB NV is specialist in het uitvoeren van dak- en waterdichtingsprojecten voor nieuwbouw en renovatie. 

Atab nv opereert als onafhankelijke aannemer met ca. 125 medewerkers en maakt uitsluitend gebruik van 

innovatieve technieken en producten die leiden tot een hoge kwaliteit en efficiëntie van de uitgevoerde 

werken. Integriteit, Kennis delen, Bescheidenheid, Prestatie, Lange termijn en Wendbaarheid zijn de 

kernwaarden van ons dagelijks handelen. Ter versterking van onze commerciële divisie, kijken wij 

momenteel uit naar een (m/v) technisch-commercieel afgevaardigde voor de regio West- en Oost 

Vlaanderen. 

 

Functionele taken: 

 

- Als TCA nieuwbouw- en renovatiewerken ben je verantwoordelijke voor enerzijds het beheer van 

een zorgvuldig opgebouwde klantenportefeuille en anderzijds ga je steevast op zoek naar nieuwe 

klanten. 

- Jouw klanten situeren zich in de B2B-wereld, overheden en semi-overheden.  Ze omvatten zowel 

architecten, studiebureaus, projectontwikkelaars, syndici als algemene en gewone aannemers. 

- De projecten zijn zowel residentieel als industrieel. 

- Als TCA ben je zelf verantwoordelijk voor een zéér nauwkeurige opmeting van de daken in alle 

facetten. Op basis van deze informatie  kan je dan overgaan tot het maken van de adequate 

offertes die je verder met de potentiële klanten tot een contract onderhandelt. 

 

Profiel: 

 

- Wij zijn op zoek naar een dynamische en vlotte persoon met een grondige Technische en 

bouwkundige opleiding/achtergrond met minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector (ervaring met 

platte daken is een plus) 

- Verkopen kent voor jou geen geheimen meer. 

- Je kunt zéér zelfstandig werken en multi-tasken wat een sterk organisatievermogen, creativiteit en 

flexibiliteit vergt. 

- Je bent een doorzetter en een teamplayer. 

- 2-taligheid (FR/NL) is een troef. 

- Je dient overweg te kunnen met change management. 

- Zéér vlot en bedreven in het werken met MS Office en andere tekenkundige/bouwkundige 

programma’s 

 

Ons aanbod: 

 

- Wij voorzien voor deze zéér uitdagende en gevarieerde job een competitief salarispakket, 

aangevuld met een firmawagen en andere extralegale voordelen 

- Voel je je  aangesproken door deze “challenge”, stuur dan jouw kandidatuurstelling vergezeld van 

een cv naar koen.goyvaerts@atab.be 

 

 

 

 


