
Speelruimte voor Specialisten
In onze kantoren te Kalken (België)

Sales Engineer Cyber Motor Nederland (v/m)
WITTENSTEIN bvba

PIONIER GEZOCHT www.wittenstein.biz

WITTENSTEIN bvba • Aanspreekpartner Anne Roels

Vaartstraat 90/201 • B-9270 Kalken

Tel. +32 (0)9 326 73 82 • anne.roels@wittenstein.biz

De grootste successen zĳn gebaseerd op het initiatief van individuen. Hiervoor zĳn we op zoek naar ambitieuze pioniers met moed om nieuwe 
ideeën uit te proberen om ons te vergezellen. Als leider in de aandrĳftechniek met wereldwĳd meer dan 1 900 medewerkers, bieden wĳ jou een 
heel open cultuur aan. Als je je aangetrokken voelt door dit vooruitzicht, kan  je pionier worden bĳ ons. Wĳ kĳken uit naar jouw eerste stap ! 

Omschrĳving
Jouw focus ligt op technisch hoogwaardige servomotoren. Je bouwt 
een nieuwe markt uit met een nieuw productgamma. Je brengt 
hiervoor de Nederlandse markt in kaart en benadert potentiële 
klanten. Je analyseert hun wensen in samenwerking met technische 
experts en stelt hen de juiste productie-oplossing voor. Je bent 
verantwoordelĳk voor het volledige verkooptraject. Je legt de eerste 
zakelĳke contacten en maakt offertes op i.s.m. de internal sales 
engineer. Je overlegt voorgestelde oplossingen met je klanten, voert 
de prĳsonderhandeling en sluit het contract. Je kan een vooropgesteld 
budget realiseren. Met de verworven klanten onderhoud je 
kwaliteits-relaties. Je rapporteert aan de Managing Director.

Profiel
• Een universitaire bachelor of master in electrical and 
 electronic engineering
• goede kennis over aandrijftechnologie van 
 AC-synchroon-servomoteren
• enkele jaren professionele ervaring in sales
• ervaring met fabrikanten binnen de verpakkings- en 
 halfgeleiderindustrie is een pluspunt

• sterk klant- en marktgericht
• een echte hunter die zelfstandig de markt weet te veroveren
• verkoop is wat je drijft, techniek is je passie
• goede kennis van de Nederlandse, Engelse en/of Duitse taal
• loyaal, gedreven en resultaatgericht
• communicatief sterk, ook naar uw collega’s
• bereid voor training naar Duitsland te reizen
• geen 9 to 5 mentaliteit

Aanbod
• Een kader waarbinnen je zowel je verkoop- als technische
 capaciteiten kunt ontplooien
• Een jong, dynamisch team in volle groei
• Een uitgebreide technische opleiding, naast continue sales
 coaching
• Loon afhankelijk van opleiding en ervaring

Wanneer
Start: zo snel mogelĳk


