
Sales Engineer 
 
Met een hecht team zorgen wij er dagelijks voor dat steeds meer bedrijven van BOGE perslucht 

compressoren worden voorzien. Onze compressoren worden al meer dan 112 jaar ontwikkelt en 

gemaakt in Duitsland en daarmee behoren wij tot één van de oudste en meest ervaren 

fabrikanten van perslucht ter wereld. Werk jij met ons mee om ook in België en Luxemburg 

steeds meer bedrijven van BOGE blauwe compressoren te voorzien? 

  

Wat biedt BOGE jou: 

- Een zelfstandige functie, waarbij je deel uit maakt van een enthousiast en deskundig team 

binnen een groeiende organisatie 

- Goed salaris 

- 20 vrije dagen 

- Leaseauto waar je ook onbeperkt privé in kunt rijden (zonder eigen bijdrage) 

- Mobiele telefoon en laptop 

- Een 38-urig contract met uitzicht op een vast contract 

- 8 leuke collega’s en een goede werksfeer 

- Regelmatige vrijdagmiddagborrel, jaarlijks personeelsuitje en barbecue 

- Diverse opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden 

  

Wat je gaat doen: 

- Je adviseert en informeert onze (toekomstige) klanten en BOGE dealers over onze 

compressoren en denkt actief mee in technische oplossingen 

- Je bouwt nieuwe klantrelaties op en houdt contact met onze bestaande klanten 

- Je stelt de wensen van onze klanten centraal en doet hiervoor een passend voorstel 

- Je optimaliseert het BOGE CRM-systeem voor jouw verzorgingsgebied 

- Je houdt je directe collega’s op de hoogte van alle mooie projecten die mede mogelijk gemaakt 

zijn door jou 

  

Wie jij bent: 

- Je ben een verkoper in hart en nieren en weet klanten van kwalitatief goede machines te 

overtuigen 

- Je hebt een passie voor sales en beschikt over een winnaarsmentaliteit 

- Je hebt verkoopervaring met investeringsgoederen in de B2B-markt 

- Je bent bekend met de industriële en MKB-klanten 

- Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Frans 

- Je kunt je goed redden in het Engels 

- Je kunt goed zelfstandig werken, beschikt over een goede dosis verantwoordelijkheid en bent 

resultaatgericht 

- Een technische opleiding of ervaring in werktuigbouwkunde is een pré 

  

Ben jij er klaar voor om met ons mee te groeien? Solliciteer dan op de functie van Sales Engineer 

bij BOGE Kompressoren BV door een motivatiebrief en jouw CV te sturen naar 

r.engberts@boge.com ter attentie van Ronald Engberts (Country Manager BOGE Nederland, 

Belgie en Luxemburg) 

 

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


