
Speelruimte voor specialisten
In onze kantoren te Kalken (België)

Internal Sales Engineer (v/m) 
WITTENSTEIN bvba

PIONIER GEZOCHT  www.wittenstein.biz

Je vormt een hecht team met de externe sales engineers om totaaloplossingen met een toegevoegde waarde te vinden voor 
je klanten. Je werkt hiertoe prijsaanvragen uit, maakt de technische berekeningen, neemt de technische administratie en 
documentatie voor je rekening en maakt offertes op. Verder verzorg je de after sales service, beheer je de reparatiedossiers 
van A-Z en beantwoord je technische vragen van klanten. Binnen deze functie sta je voortdurend in contact met aankopers, 
ingenieurs en ons moederbedrijf in Duitsland. De verschillende teams daar ondersteunen jou en je onderhandelt technische en 
commerciële doelstellingen met hen. Deze job biedt je de mogelijkheid om na een aantal jaren door te groeien naar een externe 
salesfunctie.

Profiel
• je werkt nauwkeurig, zelfstandig, ordelijk en proactief
• je bent stipt, goed georganiseerd en discreet
• klantgerichtheid en een commerciële instelling zijn    
 voor jou vanzelfsprekend
• je bent een teamplayer
• je hebt een goede kennis van de Nederlandse, Franse en   
 Engelse of Duitse taal
• je behaalde minimum een professionele technische bachelor,  
 richting elektro-mechanica is een pluspunt
• schoolverlater of beperkte ervaring welkom
• je bent leergierig en staat open voor opleidingen en trainingen
• interesse in verkoop is een pluspunt

Aanbod
• een heel gevarieerd takenpakket
• jonge en dynamische collega’s
• een uitgebreide technische opleiding en een    
 continue coaching
• een loon in functie van je opleiding en ervaring
• extra-legale voordelen: maaltijdcheques,    
 hospitalisatieverzekering en groepsverzekering
• doorgroeimogelijkheden
• een filevrije werkplek

Wanneer
• we verwelkomen je graag zo snel als mogelijk

WITTENSTEIN bvba - Anne Roels
Vaartstraat 90/201 - B-9270 Kalken
tel. +32 (0)9 326 73 85 - anne.roels@wittenstein.biz

De grootste successen zijn gebaseerd op het initiatief van individuen. Hiervoor zijn we op zoek naar ambitieuze pioniers met 
de moed om nieuwe ideeën uit te proberen om ons te vergezellen. Als leider in de aandrijftechniek met wereldwijd meer dan 
2.000 medewerkers, bieden we jou een heel open cultuur aan. Voel je je aangetrokken door dit vooruitzicht? Word pionier 
bij ons, we kijken uit naar jouw eerste stap!
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