
VACATURE 
VERKOOP
Binnendienst

    Wij zoeken versterking voor verkoop binnendienst  met kennis van 

  generatoren, motoren en reductoren  en commerciële vaardigheden

Nidec Netherlands B.V. I Kubus 155 I 3364 DG I Sliedrecht I 0184-420555 I www.nidec-netherlands.nl

Interesse? Mail je sollicitatie met CV naar Corine van Muijlwijk 
corine.vanmuijlwijk@mail.nidec.com

Als Sales Engineer binnendienst werk je in een klein team, maar maak je onderdeel uit van een enthou-
siast en gedreven Nidec Netherlands team dat een zeer uitgebreide productenrange verkoopt in de elek-
trisch regelbare aandrijftechniek en klanten adviseert bij de keuze voor de beste aandrijfoplossing. Daar-
bij worden de technische en commerciële collega’s ondersteund door een goed georganiseerde back office. 
 
Inhoud van de functie: 
Als Sales Engineer binnendienst ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten als het gaat om verkoop, tech- 
nische en administratieve vragen. Je bouwt samen met het team aan een vertrouwensband met de klant en je  
bedient bestaande relaties om ons marktaandeel uit te breiden. Je houdt je bezig met het gehele offertetraject, 
vanaf het analyseren van de technische behoefte van de klant tot en met de follow-up na het uitbrengen van de 
offerte en aansluitend het binnenhalen van orders. Vervolgens begeleid je het orderproces tot en met de levering; 
after sales hoort ook tot je takenpakket. Alsmede het begeleiden van projecten met eventuele afname in één van 
onze fabrieken in Frankrijk.

Wie zoeken we?
Onze nieuwe collega heeft kennis van elektrische en/of mechanische engineering op Hbo-niveau, verkregen door 
opleiding en/of werkervaring, en combineert deze met commerciële vaardigheden om de verkoop van onze pro-
ducten uit te breiden en klanten van een passend advies te voorzien.

Communiceren in zowel Nederlands als Engels is voor jou geen probleem. Spreek je Frans, dan is dat een pré. Je 
functioneert commercieel gericht, weet je verantwoordelijkheid te nemen en bezit ondernemerschap. 

Dit mag je van ons verwachten: 
- Nidec Netherlands is een leuk bedrijf met enthousiaste collega’s. We kennen een platte organisatiestructuur      
   waarbij de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. 
- 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 diverse kostenloze verzekeringen.
- Een uitdagende en afwisselende baan met goede secundaire voorwaarden.
- minimaal 29 vakantiedagen.

https://www.nidec-netherlands.nl/

