Sales Support Engineer

in IJsselmuiden
Manager Marcel ten Hove:
“Wij hebben een vacature voor een Sales
Support Engineer in IJsselmuiden. Vind jij het
uitdagend om je technische achtergrond in te
zetten in een commerciële omgeving en ben je
toe aan een nieuwe stap in je carrière? Dan
zijn wij op zoek naar jou!”

ATB Motors BV opgericht in 1982 is een dochteronderneming van de WOLONG Electric Group Co., Ltd en is verantwoordelijk voor
alle commerciële activiteiten in de afzetgebieden BeNeLux, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Scandinavië. De Wolong
Group heeft wereldwijd ruim 18.500 medewerkers, waarvan ca. 3.000 in Europa en is één van ’s werelds meest toonaangevende
fabrikanten van elektrische aandrijfsystemen. ATB Motors BV heeft jarenlange expertise en een intensieve samenwerking met
meerdere (inter-)nationaal opererende bedrijven.

De baan:

Het aanbod:

Voor de afdeling Sales Engineering bij ATB Motors zijn
wij op zoek naar een deskundige en enthousiaste
Sales Support Engineer. Je opereert in een
veeleisende en brede markt en gaat elke dag nieuwe
uitdagingen aan.

ATB Motors biedt jou een fulltime functie met uitzicht
op een vaste baan. Wij bieden je aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden waar het salaris past bij deze
uitdagende baan.
Je werkt in een afwisselende en verantwoordelijke
functie waar er ruimte is om te groeien in een
internationale omgeving. ATB Motors stimuleert de
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers door
interne- en externe opleidingen aan te bieden.

In deze functie sta je dagelijks in contact met de
klanten en buitendienst verkopers van ATB Motors. Je
onderhoudt nauwe contacten met klanten, collega’s en
fabrieken betreffende lopende projecten, prijzen,
technische details, levertijden etc. Het bezoeken van
de klant en fabrieken zijn ook onderdeel van deze
functie. Het adviseren van de juiste (technische)
oplossing, het uitbrengen van offertes en
ondersteunen van het team behoort tot je dagelijkse
werkzaamheden. Vervolgens ben je
medeverantwoordelijk voor het gehele ordertraject.

Informatie:
Meer weten over deze baan of direct solliciteren?
Kijk op www.ncphrm.nl of klik direct hier voor
informative.

.

Omdat ATB Motors opereert in een internationale
omgeving is het spreken van de Engelse taal een
must, Duits is een pré.

Internationale banen
Op www.ncphrm.nl vind je ook diverse internationale banen van Wolong | ATB. Zo zoeken we een Financial
manager, HRM Advisor en Account Managers in vier Duitse regios’s .

