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Medewerker After Sales

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 voedings-middelen 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:
Medewerker After Sales met commerciële aspiraties
In de dynamische wereld van de After Sales ben jij verantwoordelijk voor de aanname en verwerking van After
Sales aanvragen, orders en facturen. Door middel van jouw technische en commerciële inzicht ben jij in staat als
contactpersoon voor de klant de passende oplossing aan te dragen. Intern draag jij er zorg voor dat de
werkzaamheden die hieruit volgen naar tevredenheid van de klant worden afgewikkeld. Hiervoor heb jij contact
met de verschillenden de afdelingen binnen Terlet zoals inkoop, productie, engineering en expeditie.
Profiel kandidaat:
Om deze functie succesvol in te kunnen vullen, beschik jij over een MTS –Werktuigbouwkunde, Procestechniek
en of Installatietechniek. Je hebt je sporen reeds verdiend op een Aftersales afdeling in een dergelijke functie of
bent service engineer die behoefte heeft aan een nieuwe uitdaging binnen After Sales.
Jij hebt een brede technische kennis en hebt oog voor kwaliteit, bent klantgericht, flexibel, en stressbestendig. Jij
bewaart het overzicht, je durft verantwoordelijkheid te nemen en bent inventief. Uiteraard heb jij uitstekende
communicatieve vaardigheden en een natuurlijk overwicht om zaken gerealiseerd te krijgen, om klanten te
overtuigen en comfortabel te laten voelen. Jij bent praktisch (hands-on), oplossingsgericht en gaat proactief te
werk. Jij beheerst de Engelse en bij voorkeur de Duitse taal.
Wij bieden:
Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bij een internationale speler die actief is binnen de
voedingsmiddelenindustrie.
Daarnaast bieden wij jou:
• Een marktconform salaris
• CAO groot metaal
• Pensioen (Metalektro)
• Dienstverband: Fulltime (40 uur)
Ziet jij jezelf in deze zelfstandige en afwisselende baan binnen een organisatie die volop in beweging is?
Reageer dan nu door middel van een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien van CV.
Voor meer informatie kun jij contact opnemen met dhr. Jw. van Empel,
HR-Manager, op tel. +0575 59 31 79 of via hrm@terlet.com.

