
vacature
Sales Engineer Besturingen

Bij welk bedrijf ?
een wereldwijde machinebouwer gevestigd in Oost Nederland. 

ontwikkelt, levert en installeert geavanceerde machines en productielijnen

is actief in de global foodprocessing industry

heeft internationale vestigingen, klanten en is wereldwijd toonaangevend

bestaat uit een omvangrijk team van enthousiaste en gedreven professionals

Wat ga je doen ?
identificeren van klantbehoeften door aanvraaganalyse

ontwerpen van lijnbesturingen en PLC configuraties o.b.v. behoeften en specificaties

integratie / interface met 3rd party equipment en procesoptimalisatie realiseren

calculeren van het ontworpen besturingssysteem binnen de bedrijfsstandaarden

bedenken van optionele oplossingen voor technische en functionele eisen

input leveren voor aanbiedingen en technische presentaties aan klanten 

Wat breng je mee ?
HBO/WO diploma in Engineering (E/software engineering)

min. 7 jaar ervaring in een sales engineering rol in de machinebouw

ervaring met lijnbesturingen PLC/SCADA systemen, Siemens TIA en Allen Bradley

goede communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en kunnen samenwerken

vloeiend Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk), Duits is een pre

bereidheid tot (inter-) nationaal reizen (ca. 25%)

Je maakt onderdeel uit van het sales team. Samen met Area Sales Managers en 

(potentiële) klanten identificeer en analyseer je de klantwensen en behoeften.  

Vervolgens vertaal je deze naar een totaalconcept voor de lijnbesturing. Binnen de 

vooraf bepaalde commerciële en technische randvoorwaarden werk je het geheel uit tot 

een praktische totaal oplossing. Hierbij werk je nauw samen met collega’s van o.a. 

(project-)engineering, project management, service en installatie.
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Wat is het aanbod ?
lekker werken bij een financieel gezond en wereldwijd bedrijf

professionele collega’s en een open en informele werksfeer

een uitdagende functie op het raakvlak van techniek en commercie

zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

ruime mogelijkheden tot verdere groei en persoonlijke ontwikkeling

www.z-vizier.nl

Interesse ?
stuur je motivatie en CV naar: info@z-vizier.nl

vermeld als onderwerp: ref. nr. VO.21.234

bel voor meer informatie Arnoud Zweers: 06 – 38 48 89 99

www.z-vizier.nl


