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

Consultancy, Interim Management & Inplacement

Taken / werkzaamheden: Uw profiel: Het aanbod:

Sales Engineer Logistiek

• Creëren en adviseren van de juiste 

klantoplossing

• Dagelijks contact met (internationale) 

klanten

• Uitwerken van offertes

• Ondersteunen van Area Sales 

Managers en rest vh sales team

• Incidenteel bezoeken van 

(internationale) klanten

• Deelname aan vakbeurzen

• MBO+/ HBO werk- en denkniveau in 

techniek  (WTB / Mechanica etc.) 

• 3-5 jaar relevante werkervaring in een 

soortgelijke functie in een logistieke 

werkomgeving

• Bekendheid met Inventor, Solidworks

en/of AutoCad

• Talen: Vloeiend Engels, Nederlands, 

Duits is een pre 

• Bereid tot internationaal reizen

• Werken bij een innovatief, en sterk 

groeiend  internationaal bedrijf

• Een hecht team van professionele , 

ambitieuze en enthousiaste collega’s

• Een zeer afwisselende baan op het 

raakvlak van techniek & commercie

• Prima pakket aan primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden

• Ruime aandacht voor persoonlijke 

groei en verdere ontwikkeling

Herkent u zich in dit profiel en spreken de 

functie, de werkzaamheden en het aanbod 

u aan, stuur dan uw uitgebreide sollicitatie 

naar Z-Vizier, t.a.v. ing. A.J. Zweers MBA, 

[o.v.v. ref. nr.  VO.20.226].

Voor informatie over deze vacature of de 

sollicitatieprocedure kunt u met Z-Vizier 

contact opnemen (06-38488999) of onze 

website  http://www.z-vizier.nl bezoeken. 

Verificatie van diploma’s en referenties 

maakt altijd deel uit van onze procedures.

Z-Vizier is gespecialiseerd in strategische 

en commerciële dienstverlening voor de 

machine- en apparatenbouw. Een van 

onze kernactiviteiten betreft inplacement: 

het vinden van hooggekwalificeerde en 

ervaren professionals voor onze relaties. 

Hierbij volgt Z-Vizier een eigen bewezen 

en zeer succesvolle aanpak, gericht op 

optimaal toekomstperspectief voor zowel 

onze relaties als alle kandidaten.

AmbaFlex BV (hoofdkantoor in Zwaag, NH en tevens vestigingen in U.S.A., Roemenië en China), is

specialist in interne transportsystemen van verpakte producten op basis van spiraaltransporteurs. In-

house worden innovatieve oplossingen ontwikkeld, gebouwd en aan klanten in diverse industrieën

geleverd. Ruim 80% wordt internationaal geëxporteerd en volledig turn key geïnstalleerd bij klanten in

zowel productie-, warehouse- als distributieomgevingen. Aan de basis van dit succes staat een hechte

organisatie van circa 500 enthousiaste en gedreven professionals en een netwerk aan internationale

agenten en strategische partners.

Ten behoeve van toenemende behoefte aan extra capaciteit op de verkoopafdeling zoeken wij

exclusief namens AmbaFlex BV een enthousiaste en technisch-commercieel kundige:

Met je technische expertise en commerciële vaardigheden stimuleer je de verkoop van de

AmbaFlex spiralen. Door je klantgerichte houding en je rol als internal accountmanager lever je

daarnaast een belangrijke bijdrage aan een optimale klanttevredenheid. Als teamplayer denk je en

ontwikkel je in een professioneel team mee aan innovatieve interne transportoplossingen voor

klanten in de logistieke sector. Door je resultaat- en oplossingsgerichtheid, besluitvaardig handelen

en servicegerichte instelling ben je snel in staat geheel zelfredzaam grotere projecten succesvol te

realiseren. Je krijgt een uitgebreid intern opleidingstraject en een breed aanbod van verschillende

trainingen in de eigen AmbaCademy; er is ruime aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid

en in overleg zijn er mogelijkheden tot thuiswerken. Met recht een job met enorm veel potentie!


