
vacature
Commercial Support Engineer IT 

Bij welk bedrijf ?

Wat ga je doen ?
projectondersteuning voor de verkooporganisatie in aanvraag- en aanbiedingsfase

vertalen en beoordelen van klantbehoeften in functionele specificaties

ondersteuning bij lay-out ontwerpen van soft- en hardware en infrastructuur

specificeren van het elektrische systeem en software ontwerp van Meyn Automation

internationale plant bezoeken t.b.v. klantbehoeften en best mogelijke oplossingen 

beoordeling/review van engineeringsoplossingen en initiëren van passende acties

Wat breng je mee ?
BSc (HBO) in Elektrotechniek, Electronica, Informatica of Software Engineering

Aantoonbare ervaring in IT/technische ondersteuning /capital en service verkoop

Ervaring met equipment voor in-line en data-driven productie

Kennis van en interesse in SCADA technologie, MES systemen en IoT

Sterke communicatieve vaardigheden, servicegericht en klantvriendelijk

Goede beheersing van Nederlands en Engels (in woord en geschrift)

Als Commercial Support Engineer IT ben jij het centrale aanspreekpunt om sales en 

service te ondersteunen op het gebied van software en automatisering bij het opstellen 

van offertes en bij klantencontact. Met grondige kennis van IT en IT-onderdelen in de 

machines en installaties (MEYN Connect & MEYN Automation) weet jij als geen ander 

klantwensen te vertalen naar oplossingen die optimaal voldoen aan hun behoeften. 

Daarnaast beschik je over sterke communicatieve vaardigheden om relevante informatie 

te verzamelen ten behoeve van klantprofielen en offertes. Je hebt direct contact met 

klanten en werkt nauw samen met Area Sales Managers.
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Wat is het aanbod ?
werken bij een zeer toonaangevende en succesvolle internationale onderneming

betrokken collega’s, een hecht team en een prettige informele werksfeer

een afwisselende functie binnen een innovatieve en professionele werkomgeving

prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

volop ruimte voor persoonlijke groei en optimale ontwikkeling

www.z-vizier.nl

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

vermeld als onderwerp: ref. nr. VO.21.243

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

www.z-vizier.nl

Meyn Food Processing Technology BV (Oostzaan), onderdeel van CTB Inc., is wereldwijd  

marktleider in de ontwikkeling, productie en installatie van machines en proceslijnen 

voor de pluimvee verwerkende industrie. De onderneming heeft meerdere vestigingen in 

binnen- en buitenland, waar ruim 1.000 enthousiaste en gedreven professionals werken. 

Samen met een internationaal netwerk aan agenten en partners, worden voortdurend de 

kwalitatief meest hoogwaardige, flexibele en innovatieve oplossingen geleverd.

acquisitie bij onze opdrachtgever naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


