
 
 

Vacature  
Technisch Accountmanager Products & Solutions 

 
 
Bij wie ga je werken: 
Novetec is een dynamisch, vernieuwend en sterk groeiend bedrijf dat actief is op het gebied van integrale 
oplossingen rondom verbrandingsmotoren, aggregaten en duurzame energiesystemen. Wij zijn specialist 
op het gebied van geluidsbeheersing, ventilatie-, koeling- en rookgasafvoersystemen. Vanuit deze 
expertise ontwerpen en leveren wij zowel maatwerkproducten als complexe turn-key totaaloplossingen 
naar klantwens en omgevingseis voor onder andere de datacenter-, scheepvaart- en offshore industrie. 
Ons primaire afzetgebied is Europa. 
 
Wat ga je doen: 
Je onderhoud bestaande relaties en zoekt actief nieuwe klanten op. Je adviseert hen over onze producten 
en oplossingen. Samen met de klant en onze engineerings- en productieafdeling kom je tot het juiste 
ontwerp dat leidt tot een opdracht. Je bent primair verantwoordelijk voor het maken van een 
gecalculeerde aanbieding en opvolgen van offertes. Een prettige samenwerking moet leiden tot een 
tevreden klant en een langdurige relatie.  Je volgt de marktontwikkelingen en zorgt ervoor dat ons 
productportfolio aan blijft sluiten op de klantwens. 
 
Wie ben jij: 
Je bent energiek, komt betrouwbaar over en je hebt een scherp commercieel en technisch inzicht. 
Je hebt plezier in het overtuigen van potentiële klanten en het opbouwen van langdurige relaties. 
 
Wat heb je nodig denken wij: 

• Technische opleiding WTB of vergelijkbaar. 

• HBO- niveau door opleiding of ervaring. 

• 3-5 jaar ervaring in een technische verkoopfunctie met acquisitie en relatiebeheer werkzaamheden. 

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 
Wat bieden wij: 

• Een leuke en nette werkomgeving; gestructureerd en toch informeel. 

• Een goed salaris met auto, telefoon en laptop van de zaak. 

• Goede interne opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
Ben je geïnteresseerd of heb je andere ideeën? 
Neem contact op met Leen Geluk of Eric de Vrieze via 078-6920055 of leen@novetec.nl / eric@novetec.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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