Sales Engineer
Ben jij sterk in het vertalen van interne logistieke vraagstukken naar
geautomatiseerde oplossingen? En combineer je dit met jouw overtuigende
communicatieve vaardigheden? Kom dan ons team versterken als Sales
Engineer!

Wat ga je doen?
Als Sales Engineer zorg je voor het commercieel technisch adviseren van klanten en eigen buiten
dienst. Verder ben je verantwoordelijk voor:
•

De behoefte van de klant
materiaalstroomschema’s etc.;

•

Behoeften en wensen vertalen naar concrete oplossingen;

•

Uitwerken en presenteren van nieuwe concepten voor automatiseringssystemen bij onze
klanten;

•

Het geheel van kostprijzen en marges voorzien zodat offertes door jou uitgebracht en
opgevolgd kunnen worden;

•

Verzorgen van een zorgvuldige informatieoverdracht richting je collega’s;

•

Bezoeken van klanten en betrokken bij de aftersales.

inventariseren

d.m.v.

data-analyses,

knelpunten,

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Sales Engineer heb jij affiniteit met industriële
automatisering en ben je proactief, realistisch en gedreven om zaken uit te zoeken. Je bent
commercieel, nauwkeurig en analytisch sterk.
Verder breng je onderstaand met je mee:
•

Een afgeronde technische HBO/WO-opleiding;

•

0 tot 5 jaar werkervaring;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als Sales Engineer verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.960,- en
€ 5.650,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

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

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Sales
Bij binnenkomst proef je de informele sfeer meteen, door de vriendelijke verwelkoming en de
gemoedelijkheid waarop men met elkaar om gaat. Team Sales, bestaande uit ambitieuze en
gedreven collega’s, is altijd op zoek naar een nóg efficiëntere en betere werkmethode en daar
gebruiken we in de toekomst graag jouw input en creativiteit voor. Ieder teamlid heeft wel zijn
eigen expertise. Natuurlijk heb je ook veel contact met alle andere afdelingen binnen Inther.
Al zin om onderdeel te worden van team Sales?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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