
 
 

 

  
 

Ben je een vlotte communicator en help je graag mensen verder? Bijt je je graag vast in een technische 
materie? Dan ben jij misschien de geschikte kandidaat om ons FAC-team te versterken als 

Technisch commercieel medewerker 
 

De Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) is een groeiende belangenvereniging van 
kwaliteitsbedrijven, actief in de engineering, productie en plaatsing van aluminium ramen en  
gevelelementen. Onze federatie telt momenteel 38 leden - de constructiebedrijven -  en 62 partners -   
toeleveranciers van de sector. Wij ondersteunen onze leden met kennisdeling, belangenbehartiging, 
opleidingen en workshops, juridische en technische ondersteuning,  promotie, … en brengen hen 
regelmatig samen met de partnerbedrijven om informatie uit te wisselen over nieuwe producten en 
trends. Meer informatie over FAC vind je op www.fac-belgium.eu . 
 
Als technisch commercieel medewerker ga je aan de slag in een klein team en werk je samen met een 
geëngageerde raad van bestuur.  
 

Jouw verantwoordelijkheden 
• Omzetten van technische voorschriften in begrijpbare taal 
• Opvolging van de toewijzing van het FAC-keurmerk aan bedrijven die voldoen aan het  

hoge FAC-kwaliteitsniveau 
• Deelname aan technische werkgroepen 
• Tweejaarlijkse update van het FAC-kwaliteitshandboek 
• Belangenbehartiging voor de sector, zoals de verdere integratie van aluminium in de leerplannen 
• Contacten met bestaande leden en partners 
• Rekrutering van nieuwe leden en partners met het oog op de verdere groei van de federatie  
• Ondersteuning van de organisatie van activiteiten: workshops, bedrijfsbezoeken, thema- 

avonden voor leden en partners 
• Input voor communicatie (website, nieuwsbrief, …) 

 
Jouw profiel en skills 
• Ervaring in de bouw, bij voorkeur in schrijnwerk 
• Technische achtergrond 
• Uitstekende kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans en het Engels 
• Multitasking schrikt je niet af 
• Initiatiefnemer 
• De kenmerken flexibel, leergierig, klantgericht en sociaalvaardig typeren jou 
• Omgaan met stress is voor jou geen probleem 
• Je kan zelfstandig werken 

 
Ons aanbod 
• Een dynamische en groeiende vzw met leuke collega's 
• Een aangename samenwerking waarbij een vlotte communicatie centraal staat 
• Tewerkstellingspercentage bespreekbaar 
• Tewerkstellingsstatuut bespreekbaar 
• Een correcte verloning 

 
Solliciteren 
Wij kijken uit naar je sollicitatie - CV en motivatiebrief - op info@fac-belgium.eu. 
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