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Voor onze opdrachtgever een gerenommeerde organisatie binnen de werktuigbouwkundige techniek met 

diverse vestigingen in Nederland zijn wij op zoek naar een: 

 

 

FUNCTIE: Sales engineer met relevante werkervaring binnen de industrie (M/V) 

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

 

 

• het doen van acquisities voor het  genereren van nieuwe klanten 

• verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van bestaande relaties 

• verkoop en verhuur van lasapparatuur en de daarbij behorende certificeringen en keuringen 

• om toerbeurt spoedverhuurdiensten draaien 

• werkgebied is regio Rotterdam maar je werkt regelmatig afwisselend vanuit huis of kantoor. 

  

EISEN: 

• Minimaal 5 jaar ervaring in een technische buitendienst salesfunctie, bij voorkeur binnen de 

lastechniek. 

• bekendheid met sales in de industrie, petrochemie, scheepsbouw en zware constructiebedrijven 

• affiniteit met lastechniek 

• MBO+/HBO diploma in een technische richting aangevuld met commerciële cursussen 

• flexibel en bereid om om toerbeurt spoedverhuurdiensten te draaien 

 

ARBEIDSOVEREENKOMST: 

• Vast  

• Fulltime  

 

WERKLOCATIE: 

Rotterdam 

 

SOLLICITATIEWIJZE: 

Interesse in deze functie? 

 

Mail ons dan je CV in Word formaat. 

Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.  
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Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw 

interesse naar uit gaat.  

 

Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment  

in portefeuille hebben.  

 

Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


