Sales Engineer
bij ebm-papst Heating Systems

Over ebm-papst Heating Systems
ebm-papst Heating Systems ontwikkelt en produceert elektronische besturingen voor verwarmings- en ventilatietoestellen.
Onze besturingen onderscheiden zich op gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Wij helpen onze klanten met het maken
van geavanceerde toestellen, die optimaal comfort bieden en energie besparen. Dit zijn steeds vaker duurzame
technologieën, zoals warmtepompen.
ebm-papst Heating Systems maakt deel uit van de ebm-papst Groep, de wereldmarktleider op het gebied van ventilatoren en
motoren. Deze worden in vele takken van de industrie gebruikt, zoals ventilatie, koeling, verwarming, witgoed en automotive.
Hiervoor werken meer dan 15.000 mensen wereldwijd samen in 27 fabrieken en 48 verkoopkantoren.
Gezocht: Sales Engineer
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die de brug kan vormen tussen mens en techniek. Je
begrijpt hoe de toestellen van onze klanten werken en je helpt hen met het gebruiken van onze regeltechniek. Zowel intern
als extern durf je het gesprek aan te gaan, waarbij kwaliteit en resultaat altijd je uitgangspunt zijn.
Functieomschrijving
Je bent het aanspreekpunt van onze klanten en beantwoord al hun technische vragen. Nieuwe vragen vertaal je naar
duidelijke specificaties zodat onze engineers de juiste oplossing kunnen bouwen. Waar nodig doe je zelf tests in ons
laboratorium. Je belangrijkste taken zijn:





Het adviseren, ondersteunen en trainen van klanten, zodat zij onze besturingen goed inzetten.
Feedback van klanten verwerken, waarbij je doorvraagt tot het werkelijke probleem is achterhaald
Het vertalen van nieuwe klantvragen en –wensen tot een duidelijke specificatie. Bij de ontwikkeling ben je tevens
een belangrijke gesprekspartner voor onze engineers.
Schrijven en verbeteren van documentatie, zoals project specificaties en handleidingen.

Jouw profiel
De Sales Engineer die wij zoeken is vooral enthousiast, communicatief en heeft technisch inzicht. Iemand die gedreven is
en doelgericht werkt met oog voor detail. Overige kenmerken:







Een HBO of MBO opleiding en enkele jaren werkervaring
Een relevante technische opleiding (bijv. installatietechniek of werktuigbouwkunde)
Affiniteit met elektronica en software
Beheersing van Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift (Duits is een pré)
Vaardig met Office software
Bereidheid tot reizen (beperkt)

Word jij onze nieuwe collega?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan (standplaats ’s-Hertogenbosch), waarin je actief kunt bijdragen aan het
succes van ons en onze klanten. Er is ruimte om te leren en initiatief te nemen. Je komt te werken in een klein team met
betrokken collega’s. We bieden een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden. De functie is fulltime, maar een vierdaagse
werkweek is ook mogelijk.
We zien graag je sollicitatie inclusief motivatie en CV tegemoet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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