Sales Engineer

Vind jij het een uitdaging om als techneut met commerciële affiniteit, je bezig te houden met de ondersteuning van verkoop
van een innovatieve wereldspeler? Krijg jij energie van het werken aan verschillende projecten en stel je daarbij het belang
van de klant altijd voorop? Vind je het daarbij leuk om direct contact te houden met de klanten van onze overige
vestigingen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hiervan word je enthousiast
Jouw werk is enorm afwisselend. Binnen je vakgebied ga jij je
bezighouden met de verkoop van pomp-oplossingen voor elektrische
aandrijvingen voor maritieme, offshore en industriële markten.
Jouw werkzaamheden bestaat o.a. uit het genereren van leads, bezoeken van (potentiele) klanten en geven van technische presentaties
over de producten van de MarFlex Group.
Je geeft deskundig advies en draagt specifieke oplossingen aan voor
onze klanten. Met als doel klant te behouden of nieuwe klanten te
verwerven voor al hun technische oplossingen.

Dit ben jij
•
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Afgeronde opleiding HBO
Werktuigbouwkunde
40 uur per week inzetbaar
Ervaring met een 3D tekenappilicatie bij
voorkeur Autodesk Inventor
Beschikken over aantoonbare commerciële
vaardigheden
Goede communicatieskills; in woord en
geschrift, Nederlands en Engels

Dit bieden wij

Je kunt een klantaanvraag omzetten in een eerste concept, planning en
budget voor het totaal van de werkzaamheden.

•

Je kunt goed het overzicht behouden, je denkt in oplossingen, bent
innovatief ingesteld en werkt gestructureerd en accuraat.

Een mooi salaris en goede secundaire
voorwaarden (cao Metalektro)

•

Een prettige en informele werksfeer

•

Uitdagend en afwisselend werk met veel
ruimte voor zelfstandigheid

Klaar voor de kennismaking?
Interesse in deze functie? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Jouw sollicitatie kun je sturen naar
recruitment@marflex.com . Mis je nog informatie en wil je graag meer weten over deze functie? Bel dan naar 0186 890262 Peter Raaijmakers, Corporate Manager Technics of ga naar onze site www.marflex.com

