ATB Motors B.V.
World Class Efficiency Company

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.
Door de aanhoudende groei, heeft ATB Motors BV een vacature voor de functie van:

Inside Sales Engineer (m/v) 40 uur
Vind jij het uitdagend om je technische achtergrond in te zetten in een commerciële omgeving, dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze
afdeling Sales Engineering zijn wij per direct op zoek naar een deskundige en enthousiaste Sales Engineer. Je opereert in een veeleisende
markt en gaat elke dag nieuwe uitdagingen aan. Als Sales Engineer vertaal je de wensen van de klant in een passend concept. Tot jouw
belangrijkste taken behoren alle commerciële, technische, administratieve en operationele activiteiten van het leveringspakket. Je bent
verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische en commerciële calculaties. Deze vertaal je naar offertes welke je deels ook zelf
opvolgt. Vervolgens ben je medeverantwoordelijk voor het gehele ordertraject. Hierbij onderhoud je nauwe contacten met klanten,
collega's en fabrieken betreffende lopende projecten, prijzen, technische details, levertijden etc.
Als Inside Sales Engineer voldoe je aan de volgende functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde technische MBO+ of een HBO opleiding in een relevante richting
Kennis van elektrische aandrijftechniek
Professionele communicatie en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré.
Van nature in het bezit van sterke commerciële eigenschappen
Proactieve en flexibele houding
Stress bestendig en doorzettingsvermogen

Het betreft een fulltime functie met uitzicht op een vaste baan. Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, met een salaris dat past
bij een uitdagende baan. Je geniet veel afwisseling, vrijheid en verantwoordelijkheid in een internationale en sterk groeiende omgeving.
Bovendien stimuleren wij je persoonlijke ontwikkeling door interne en externe opleidingen. Waar nodig zullen wij je volledig steunen in je
verdere ontwikkeling van je persoonlijke competenties en vaktechnische deskundigheid.
Ben je enthousiast en geïnteresseerd in deze functie, mail dan je motivatie en C.V. aan marcel.tenhove@atb.wolong.com
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marcel ten Hove, tel. +31 (0) 6 229 27 442.
ATB Motors B.V.
Tasveld 14, 8271 RW IJsselmuiden
Postbus 162, 8260 AD Kampen
www.atb-motors.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie evenals aanbod van kandidaten via werving- en selectiebureaus stellen wij niet op prijs.

