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Je brengt de Nederlandse markt in kaart en benadert potentiële klanten. Met de bestaande klanten onderhoud je een kwaliteitsvolle 
relatie. Je analyseert hun wensen in samenwerking met technische experts en stelt hen de juiste productoplossing voor. Offertes 
maak je op in samenwerking met de interne sales engineer. De voorgestelde oplossingen overleg je met je klanten. Je kan een 
vooropgesteld budget realiseren en rapporteert aan de sales manager.

Profiel
• je genoot een technische HBO-opleiding in de richting   
 WTB, elektronica of elektrotechniek
• een eerste ervaring in de wereld van de machinebouw en   
 aandrijvingen is een pluspunt
• je kan twee à drie jaar verkoopervaring in de buitendienst   
 voorleggen
• je hebt een goede kennis van de Nederlandse, Engelse   
 en/of Duitse taal
• je bent bereid om onze producten tot in detail te leren   
 kennen zodat je potentiële klanten kan adviseren, en   
 samen met hen een passende oplossing voor hun    
 probleem te vinden
• een echte jager die zelfstandig de markt weet te veroveren
• verkoop is wat je drijft, techniek is je passie
• je bent loyaal, gedreven en resultaatgericht

• je communiceert vlot, ook naar je collega’s
• je bent bereid naar Duitsland te reizen voor training
• opgeven staat niet in je woordenboek
• je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit

Aanbod
• speelruimte om je verkoop- en technische    
 capaciteiten te ontplooien
• jonge en dynamische collega’s
• een uitgebreide technische opleiding en een    
 continue coaching
• een loon in functie van je opleiding en ervaring

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!


