Vacature Junior Sales Engineer frequentie- en servoregelaars
Binnen Nidec Netherlands wordt in teams van binnendienst en buitendienst collega’s samengewerkt aan
de verkoop van onze producten. Als onze nieuwe collega start je op de binnendienst en na een uitgebreid
inwerktraject leer je eerst het vak en onze producten kennen. Na een aantal jaren kun je doorgroeien
om zelfstandig invulling te geven aan een buitendienstfunctie.
Je functie bestaat o.a. uit de volgende taken:
- Verkoopondersteuning bij de verkoop van frequentie- en servoregelaars en motoren in afgestemde
markten, telefonisch of door het maken of opvolgen van offertes;
- In een team van binnendienst en buitendienst collega’s werk je gezamenlijk aan het genereren van
nieuwe en uitbreiden van bestaande business en marktaandeel volgens een jaarlijks vastgesteld
business plan;
- Het verstrekken van technische adviezen, het technisch en commercieel beoordelen van de
toepassing en het maken van technische berekeningen, waarbij creatief maatwerk wordt toegepast;
- Het behouden en versterken van bestaande relaties door een hoge klanttevredenheid na te streven;
- Deelnemen aan beurzen is onderdeel van je werk.

Wij zoeken iemand met:
- Een technische opleiding op hbo-niveau in de richting Elektrisch of Mechanische Engineering of
gelijkwaardig verkregen in het betreffende vakgebied;
- Sterk commercieel inzicht en goede onderhandelings- en presentatievaardigheden;
- Ondernemende vaardigheden;
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in zowel de Nederlandse als de
Engelse taal.
Dit mag je van ons verwachten:
- Een functie met eigen verantwoordelijkheid in een enthousiast team met betrokken collega's in een
no-nonsense cultuur;
- Technische uitdagingen van klanten oplossen is onze specialiteit. Om hieraan invulling te kunnen
geven houd je je technische kennis up-to-date door middel van opleiding en training;
- Een marktconform basissalaris, een volledige maand vakantiegeld en een 13e maand;
- Een premievrije pensioenregeling en een uitgebreid verzekeringspakket;
- Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
- Een uitdagende en afwisselende baan met een goed pakket aan secundaire voorwaarden,
waaronder: reiskostenvergoeding of bedrijfsauto (in de buitendienst) en nooit meer je eigen brood
smeren; we bieden een compleet verzorgde lunch aan;
- 29 vakantiedagen.

Meer informatie over Nidec is te vinden op www.nidec-netherlands.nl
Je sollicitatie met motivatie en CV kun je sturen naar Corine van Muijlwijk –
corine.vanmuijlwijk@mail.nidec.com.
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