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GTL-Europe Engineering is op zoek naar een fulltime:
TECHNISCH SALES ENGINEER / VERKOOP BINNENDIENST
GTL-Europe
GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines en besturingssystemen voor bedrijven
in de composteringsbranche en champignonteelt. Het gaat hierbij voornamelijk om omvangrijke turnkeyprojecten van complete fabrieken alsmede losstaande machines en besturingen. GTL-Europe heeft een
wereldwijde klantenkring en is één van de grootste spelers in deze internationale en groeiende markt.
GTL staat voor een persoonlijke benadering en langdurige relaties met zowel klanten als personeel.
Betrokkenheid, vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden.
Jouw plek en takenpakket
Je werkt binnen het verkoopteam bestaande uit 5 medewerkers. Het takenpakket:
contacten leggen en onderhouden met klanten en prospects in het kader van projectaanvragen;
fungeren als eerste aanspreekpunt van de afdeling bij afwezigheid van verkoop buitendienst;
na overleg met de verkoop buitendienst complexe projectaanvragen volledig uitwerken:
o volledige calculatie opstellen middels het calculatieprogramma;
o concepten uitwerken en lay-out tekeningen maken;
o offertes en opdrachtbevestigingen opstellen;
versturen van offertes naar klanten en nabellen klanten;
optimaliseren van de processen binnen de verkoopafdeling;
indien nodig kan het zijn dat je met de buitendienst meegaat ter ondersteuning en voor een
technische opname ter plaatse.
Wie zoeken wij?
Iemand die zich herkent in onderstaand profiel:
- afgeronde hbo-opleiding (technische richting);
- enige werkervaring in een vergelijkbare functie of organisatie (technische projectorganisatie);
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
- goede beheersing 2D- (AutoCAD) en 3D-tekenapplicaties (HiCAD is een pre);
- bereidheid om af en toe voor enkele dagen naar het buitenland te reizen;
- affiniteit met de technische en agrarische sector (ervaring in champignonteelt is een pre).
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en internationale contacten. Je maakt deel uit
van een informeel team waar altijd ruimte is voor een grapje. Een goed salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden volgens cao Metaalbewerkingsbedrijf zijn een mooie aanvulling!
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren! Mail je cv met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl
t.a.v. Johan Houben. Voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand e-mailadres of contact
opnemen met Johan via 077 396 7777.

*Werving n.a.v. onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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