BOGE Kompressoren B.V. zoekt een gedreven Sales Engineer (40 uur)
Een klein, hecht team van collega’s met een passie voor techniek - dat is BOGE Nederland.
Heb jij interesse in techniek, wil je meewerken aan het succes van een snelgroeiend bedrijf
en help jij ons om ons merk nog meer op te laten vallen? Dan zoeken wij jou.
BOGE Kompressoren is met meer dan 100 jaar ervaring een van de oudste en meest
ervaren fabrikanten van perslucht ter wereld. We leveren onze producten en systemen
vanuit onze fabriek in Bielefeld, Duitsland aan meer dan 120 landen wereldwijd.
BOGE Nederland bestaat uit een gezellig team van twaalf collega's. Op dit moment hebben
we twee kantoren met werkplaats in Zaandam en Amersfoort. Binnenkort komen beide
locaties samen in een groter pand en verhuizen we naar het midden van Noord-Holland.
Ter aanvulling van ons team zijn we per direct op zoek naar een:
Gedreven en servicegerichte Sales Engineer (M/V)
Je takenpakket in grote lijnen:
- Je gaat actief op zoek naar nieuwe leads
- Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitdiepen van bestaande
klantencontacten
- Je vertaalt de wensen van de klant naar een passende aanbieding
- Je maakt aanbiedingen en volgt deze op
- Je verzorgt het BOGE CRM-systeem voor jouw gebied
- Je geeft technisch advies aan klanten en dealers
- Je informeert de binnendienst en houdt nauw contact met de Marketing- &
Communicatiespecialist over alle lopende en komende projecten
De competenties:
- Je hebt een technische opleiding gevolgd
- Je hebt verkoopervaring met investeringsgoederen in de B2B-markt
- Je bent bekend met de industriële en MKB-klanten
- Je spreekt en schrijft goed Nederlands
- Je kunt je goed redden in het Engels, Duits is een pré
- Je kunt zelfstandig werken en komt je verantwoordelijkheden na
Wij bieden:
- Een prettige werkomgeving
- Marktconform salaris
- Veelzijdige baan met veel zelfstandigheid
- Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden
Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande? Stuur dan je
motivatiebrief met CV naar r.engberts@boge.com - ter attentie van Ronald Engberts
(Country Manager BOGE Nederland).
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

