Vacature

Date: 01-05-2017

Senior Sales Engineer

Profiel bedrijf:
Terlet BV maakt deel uit van Proxes Holding GmbH en is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige machines en systemen voor de bereiding van
voedingsmiddelen en personal care producten. Door onze ruime technische know-how, met
name in de voedingsmiddelenindustrie, werken wij als machinebouwer wereldwijd voor zowel
multinationals als lokale bedrijven.
Profiel functie:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:
Senior Sales Engineer
(Techneut met commerciële vaardigheden)
Als sales engineer ondersteunt u vanuit de binnendienst de area sales managers, onze
internationale agenten en collega’s van Proxes verkoopkantoren over de hele wereld op het
gebied van zowel technische als commerciële vraagstukken.
U bent verantwoordelijk voor het complete verkoopproces vanaf de offerte aanvraag tot aan
de uitlevering van het product. U bent onder andere bezig met het ontwerpen van het proces,
maken van flowschema’s, uitwerken van calculaties en specifieke procesberekeningen,
uitwerking van offertes en de voorbereiding van het productieproces. Gedurende het traject
kan het voorkomen dat u hiervoor naar het buitenland moet. Dit doet u allemaal in nauwe
samenwerking met de buitendienst medewerker en de klant. U richt zich voornamelijk op de
verschillende productgroepen en de daaraan gelieerde kleine proceslijnen. Na een gedegen
inwerkperiode bezit u brede kennis van alle Terlet productgroepen. Als rasorganisator bent u
een spil in het commerciële proces en met uw ervaring en kennis van de sector bent u een
vraagbaak voor klanten en collega’s.
Naast uw reguliere taken ondersteunt u actief bij de uitvoering van klanttesten in het “Terlet
Technology Center” en geeft u trainingssessies bij klanten op locatie; in binnen- en
buitenland over de werking van onze machines.

Profiel kandidaat:
Wij zoeken iemand met HTS Werktuigbouwkunde, aangevuld met Technische Bedrijfskunde
en die bij voorkeur kennis heeft van Procestechnologie en/of Levensmiddelentechnologie.
We vragen om een stevige persoonlijkheid met goede communicatieve vaardigheden, die
zowel zelfstandig als in een team kan werken. Ervaring met kapitaalgoederen in de
(liquid)voedingsmiddelenbranche, specifiek in tankbouw en procesinstallaties is sterk
gewenst. U beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.(Frans &
Spaans is een pré) U bent bereid om te reizen voor het beantwoorden van klantvragen,
ondersteuning bij beurzen en het geven van trainingen.
Wij bieden:
Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bij een internationale speler die actief is binnen
de voedingsmiddelen industrie. Vanuit deze functie kunt u doorgroeien naar de functie
productspecialist waarin u verantwoordelijk bent voor één of meerdere Terlet producten.
Daarnaast bieden wij u:
• Een marktconform salaris
• CAO Groot metaal
• Winstgratificatie
• Laptop en smartphone
• Standplaats: Zutphen
• Dienstverband: Fulltime (40 uur)
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Ziet u zichzelf in deze interessante en afwisselende baan binnen een internationale
organisatie die volop in beweging is? Reageer dan nu door middel van een gemotiveerde
sollicitatiebrief voorzien van CV.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. van Empel,
HR-Manager, op tel. 0575 59 31 79 of via hrm@terlet.com. Zie ook: www.terlet.com.

