
 

Sales Engineer 

Omschrijving van de functie 

De Sales Engineer draagt actief zorg voor het onderhouden en uitbouwen van klantrelaties, het 
inventariseren van klantenwensen en  het adviseren van de klant om tot de best passende oplossing 
te komen . De sales engineer wordt hierbij ondersteund door de verkoop binnendienst, calculatie, 
project-engineering en een internationaal netwerk van agenten.  

Taken en verantwoordelijkheden   

 Het actief onderhouden en uitbouwen van relaties met klanten en agenten  
 Het begeleiden en adviseren van de klant bij het aankoopproces en ervoor zorgdragen dat de 

klant voor Groba kiest 
 Bewaken met behulp van ons ERP systeem van de lopende en initiëren van verder te 

ondernemen acties in het verkoopproces 
 Intensief contact onderhouden met de verkoop binnendienst en de afdelingen engineering en 

calculatie voor de door hen te leveren ondersteuning  
 Een actieve deelname aan overleggen met o.m. het verkoopteam en meedenken aan het 

optimaliseren van de werkprocessen en procedures en in het te voeren verkoopbeleid 
 Deelname aan internationale beurzen 

Functie-eisen 

 Door een professionele en persoonlijke aanpak de gunning bij de klant weten te krijgen  
 Een pro-actieve, oplossings- en resultaatgerichte werkhouding 
 In staat om als verbinder met andere disciplines een optimale samenwerking te realiseren 
 Bereidheid om te reizen naar klanten over de hele wereld (dit zal ongeveer een 20% 

reisbelasting met zich meebrengen)  
 Buiten je kaders kunnen treden en zaken oppakken die zich aandienen  
 HBO werk- en denkniveau met een technische achtergrond 
 Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal (beheersing van Franse en/of Spaanse taal 

is een pré) 

Wij bieden 

 Een zelfstandige functie binnen een professionele en informele werkomgeving met ruime 
mogelijkheden om u te ontwikkelen. 

 Een prima salariëring en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

De procedure 

Bij interesse stuur je CV naar cobianne.lodder@groba.eu of bel naar 0475-565656. Mochten er nog 
vragen zijn bel gerust! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Cobianne Lodder 
Manager HR & OD 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


