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TECHNICAL ADVISOR 
 

BEDRIJF 

 

Hydro Building Systems is één van de voornaamste leveranciers van aluminium raam-, deur- en 

vliesgevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa en Wicona wordt gestreefd naar het bieden van concrete 

meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers en andere bouwbeslissers, via 

continue productinnovatie en projectoplossingen. Wij bieden architecten, bestekschrijvers, 

metaalproducenten, investeerders en huiseigenaren wereldwijd een uitgebreid assortiment innovatieve, 

betrouwbare en esthetisch fraaie aluminium bouwsystemen onder de merken WICONA en Sapa. 

 

Hydro Building Systems Netherlands maakt deel uit van de BeNeLux regio. In deze regio stellen wij in de 

vestigingen Drunen, Landen en Lichtervelde meer dan 220 medewerkers te werk. Met zijn 35.000 

medewerkers wereldwijd heeft Hydro een globaal bereik, lokale aanwezigheid en activiteiten op alle 

continenten in ongeveer 40 landen. 
 

DOELSTELLING 

 

Om de pensionering van onze huidige Senior Technical Advisor voor te bereiden, zijn we op zoek naar een 

Technical Advisor ter versterking van ons team in Drunen. Het takenpakket omvat vooral  het actief 

ondersteunen en te woord staan van ons klantennetwerk. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

Je bent verantwoordelijk voor het: 

• Telefonisch ondersteunen en oplossingen adviseren aan raamfabrikanten en gevelbouwers, zowel 

in ontwerpfase als in uitwerking. 

• Technisch en commercieel meedenken bij het opstarten van nieuwe klanten of introduceren van 

nieuwe producten ter ondersteuning van de Area Manager 

• Calculeren van werken en uitwerken van offertes 

• Ondersteunen van software pakketten 

• Beheer van documentatie 

 

OPLEIDING EN ERVARING 

 

• Je bent klantgericht, sociaal en hulpvaardig; 

• Je hebt bij voorkeur al enkele jaren ervaring binnen de sector van aluminium ramen, deuren en 

gevelelementen in een technische functie; 

• Kennis van Autocad; 

• Kennis van calculatiepakketten is een pré (Sapa Logic, Wictop, Orgadata, ...) 

• Je werkt zelfstandig, gestructureerd en komt afspraken na. 
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AANBOD 

 

• Hydro Building Systems is een standvastige, aantrekkelijke werkgever die zich als internationale 

groep tot één van de Europese marktleiders heeft ontwikkeld; 

• Je werkt met een ambitieus team dat ondersteund wordt door verschillende support afdelingen 

binnen een internationale context; 

• Je kan actief het potentieel van de Hydro Groep realiseren en daardoor ook meegroeien binnen de 

organisatie; 

• Je kan rekenen op een aantrekkelijk salarispakket. 
 

ALGEMEEN 

Bedrijf 

Locatie 

Rapporteert aan 

Hydro Building Systems Netherlands BV 

Drunen, Nederland 

Product Manager Nederland 

 

CONTACT 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com 

 

mailto:jasmina.bollens@hydro.com

