Sales Support Engineer
Nederland
Algemeen directeur Hans Wezenberg: “Wij
hebben een vacature voor een Sales Support
Engineer in IJsselmuiden. Vind jij het uitdagend
om je technische achtergrond in te zetten in een
commerciële omgeving en ben je toe aan een
nieuwe stap in je carrière? Dan zijn wij op zoek
naar jou!”
n.”

WE ARE THE WOLONG GROUP ! One of the leading manufacturers of Power Drive System solutions and one of the
world's top 5 producers in this segment. More then 18.000 people employed worldwide whereof 3.000 in Europe. The
product portfolio covers motors and inverters, generators, power supply batteries and transformers and other related
products, in a power range from a few Watt to 135 MegaWatt. As a growing corporate, we offer our employees a great place
to work and develop. Here, your initiative and teamwork are highly valued and your contribution and success are recognized.
The European Sales Headquarter of Wolong International is located in Mönchengladbach, Germany.

Functie omschrijving:
Ben je op zoek naar een functie waarin jij het aanspreekpunt bent van onze klanten?
Voor de afdeling Sales Engineering bij ATB Motors zijn wij op zoek naar een deskundige en
enthousiaste Sales Support Engineer. Je opereert in een veeleisende en brede markt en gaat elke dag
nieuwe uitdagingen aan.

Verantwoordelijkheden

Ons aanbod

In deze functie sta je dagelijks in contact met de
klanten en buitendienst verkopers van ATB Motors.
Je onderhoudt nauwe contacten met klanten,
collega’s en fabrieken betreffende lopende
projecten, prijzen, technische details, levertijden
etc. Het bezoeken van de klant en fabrieken zijn
ook onderdeel van deze functie. Het adviseren van
de juiste (technische) oplossing, het uitbrengen van
offertes en ondersteunen van het team behoort tot
je dagelijkse werkzaamheden. Vervolgens ben je
medeverantwoordelijk voor het gehele ordertraject.

ATB Motors biedt jou een fulltime functie met
uitzicht op een vaste baan. Zij bieden je
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden waar het salaris
past bij deze uitdagende baan. Je werkt in een
afwisselende en verantwoordelijke functie waar er
ruimte is om te groeien in een internationale
omgeving. ATB Motors stimuleert de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerkers door interne- en
externe opleidingen aan te bieden.

Omdat ATB Motors opereert in een internationale
omgeving is het spreken van de Engelse taal een
must, Duits is een pré.

Procedure:
Wil jij een baan in een internationale, dynamische, groeiende organisatie, met volop kansen voor persoonlijke
en professionele ontwikkeling? Stuur je CV en motivatie aan WL-Recruitment.EUsales@atb.wolong.com

