Vacature Sales Engineer Binnendienst
De functie:
Als Sales Engineer Binnendienst ben je bij Novetec de verbindende factor tussen verkoop, engineering en de klant. Op
dagelijkse basis heb je contact met ons verkoopteam, projectmanagers, engineering, klanten, consultants en leveranciers.
Jouw verantwoordelijkheid ligt op het conceptueel ontwerpen en commercieel berekenen van oplossingen. Met jouw inzicht en
conceptuele denkwijze weet je samen met het verkoopteam de klant te overtuigen van de technische oplossingen van Novetec.
De oplossingen welke je bedenkt en berekent worden ingezet rondom de integratie van verbrandingsmotoren voor
verschillende applicaties. Dit kunnen onder andere uitlaatdempers, ventilatie- en koelsystemen zijn. Je bent een echte “spin in
het web” en houdt ervan technisch/commercieel complexe vraagstukken in teamverband op te lossen.
In jouw dagelijkse rol zul je bezig zijn met de volgende taken:
1. Conceptuele ontwerpen opstellen.
2. Calculaties maken & Offertes opstellen.
3. Overleg met verkoop, engineering, productie en administratie.
4. Overleg met klanten, consultants/adviseurs en overige stakeholders in het tender proces.
5. Overleg met leverancier en prijsaanvragen opstellen.
6. Vullen CRM & ERP systemen.
Wie ben jij:
Technisch inzicht is belangrijk voor deze functie maar ook gevoel voor commercie! Je vindt het prettig om technisch complexe
gespreken met interne en externe stakeholders te voeren en hebt een goed gevoel voor de commerciële wens van de klant.
Je hebt succesvol een technische opleiding op MBO+ of HBO niveau afgerond en een aantal jaren werkervaring in een
technisch/commerciële rol. Je weet klantbehoeftes te achterhalen en bent bekend met het analyseren van technische
specificaties. Ervaring met geluids-, ventilatietechniek en koeltechniek zijn een pre.
Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden, waarmee je ontwerpen en calculaties weet uit te leggen en te verifiëren.
Bovenal zijn wij op zoek naar een bevlogen collega die oplossingsgericht en creatief is. Je bent gericht op service en resultaat
en zowel technisch sterk als communicatief vaardig. Je hebt een vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Je kunt goed overweg met MS Office (Word / Excel / PowerPoint). Kennis van en omgang met AutoCAD 2D en/of Inventor is
een sterke pre.
Bij wie ga je werken:
Novetec is een dynamisch, vernieuwend en sterk groeiend bedrijf dat actief is op het gebied van oplossingen rondom
verbrandingsmotoren en energietoepassingen. Novetec ontwerpt en produceert onderdelen en complexe oplossingen voor
onder andere de datacenter, scheepvaart en offshore industrie.
Wij zijn gespecialiseerd in het analyseren en oplossen van uitdagende integraties van verbrandingsmotoren. Of dit nu voor
complexe fabrieksinstallaties, containeroplossingen, normale klimaten of extreme klimaten is, wij kunnen globale oplossingen
bieden aangepast aan de eisen.
Wat bieden wij:
Een leuke, informele werkomgeving.
Een goed salaris.
Telefoon en laptop van de zaak.
Goede interne opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Ben je geïnteresseerd?:
Neem contact op met Bas Verlouw via 078-6920055
of bas@novetec.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

