System Improvement Engineer
Heb jij passie voor Techniek, ben jij organisatorisch sterk en wil jij graag de
verantwoordelijkheid krijgen voor het realiseren van onze Service
projecten? Dan pas jij pérfect binnen Team Service als System
Improvement Engineer!

Wat ga je doen?
Als System Improvement Engineer ben jij samen met je collega Noud verantwoordelijk voor het
genereren van leads voor service projecten op basis van kansen die door service
accountmanagers worden geïdentificeerd.
Verder bestaan jouw verantwoordelijkheden uit:
•

Leveren van een bijdrage aan het opstellen, monitoren en realiseren van commercieel
jaarplan / budget voor service projecten;

•

Het commercieel technisch adviseren van klanten en service accountmanagers ten
aanzien van te kiezen oplossingen voor gestelde klantvragen;

•

In overleg met de service accountmanager en op eigen initiatief bezoeken van klant om
verkoopkansen te signaleren;

•

Het uitwerken van aanvragen van klanten in een business proposal en offerte. Eventueel
in samenwerking met de interne afdelingen en partners;

•

Bewaken van de voortgang van lopende offertes.

•

Managen van de uitvoering van het project met betrekking tot geld, tijd, kwaliteit,
organisatie en informatie en zorgen dat de doelstellingen, deliverables en mijlpalen
worden gehaald;

•

Inzicht en aanbevelingen verstrekken met betrekking tot kwantitatieve en kwalitatieve
ontwikkelingen (doelstellingen, deliverables en mijlpalen) door middel van periodieke en
ad hoc rapporten en / of analyses aan relevante stakeholders.

•

Het signaleren van verkoopkansen bij bestaande klanten in de vorm van
systeemoptimalisaties;

•

Het analyseren en bestuderen van bestaande klantsystemen;

•

Uitwerken van optimalisatievoorstellen in de vorm van een offerte waarin je de
behoeften en wensen van de klant vertaalt naar concrete oplossingen;

•

Het managen en het in detail uitwerken van project specificaties in samenwerking met de
klanten/leveranciers;

•

Het zorgdragen voor een juiste realisatie bij de klant.
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Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van System Improvement Engineer ben jij iemand die pro
actief handelt, je bent sterk in netwerken en durft adviezen te geven. Je overtuigingskracht is
sterkt en je voelt goed aan wat een organisatie nodig heeft. Verder breng jij onderstaande met je
mee:
•

Een afgeronde technische/commerciële HBO-opleiding;

•

3 tot 5 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie is een pré;

•

Uitstekende luister-, communicatieve- en adviesvaardigheden;

•

Affiniteit met techniek, logistiek en automatiseringsprocessen;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat bieden wij jou?
Als System Improvement Engineer verdien je tussen de €2820,- en €4630,- dit is afhankelijk van
jouw kennis en ervaring.
Verder bieden wij jou:
•

Je mag flexibel starten tussen 07:30 en 08:30 uur;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen die jaarlijks worden vastgelegd;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied;

•

Een vitaliteitsbudget van €140,- netto te gebruiken voor jouw sport abonnement of sport
benodigdheden;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering;

•

Een laptop met headset;

•

Een goede pensioenregeling;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!
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Team Service
Als System Improvement Engineer maak jij onderdeel uit van Team service, bestaande uit 32
collega’s. In jouw team zitten Service Software Engineers, Service Account Managers, Service PLC
Engineers, Service Desk Employees, Service Hardware Engineers, en een data scientist. Het team
varieert qua leeftijd en werkervaring en is een mooie mix. Er wordt gewerkt ineen nieuw
ontworpen kantoortuin en iedereen maakt tijd om elkaar te helpen. Er wordt hard gewerkt maar
tijd voor een grapje en gezelligheid is er altijd! Je rapporteert in deze rol aan onze Teamlead
Mechanics and controls, Rens.
Wil jij graag deel uit maken van dit team? Stuur dan jouw CV naar jobs@inthergroup.nl en wie
weet zien we elkaar snel!

SOLLICITEER NU!
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