SALES SUPPORT ENGINEER M/V
(40 UUR PER WEEK)

Wie zijn wij?
Als Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V. zijn wij
een volwaardige dochteronderneming van het wereldwijd opererende Scheidt & Bachmann GmbH. Scheidt &
Bachmann bestaat al sinds 1872 en ontwikkelt, produceert
en distribueert eigen producten vanuit haar fabriek in
Mönchengladbach (Duitsland). Vanuit onze kantoren in
Zoetermeer (NL) en Mechelen (BE) voorzien wij de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt van de meest innovatieve high-end parkeeroplossingen en diensten. Voor
de Benelux, waar reeds een voorname positie is bereikt,
is een verdere strategische groei voorzien met als doel
“Leader in smartparking” te worden. Wij zijn daarom op
zoek naar vakbekwame, respectvolle, flexibele, en energieke teamgenoten die een bijdrage willen leveren aan het
bereiken van onze doelstelling.

Wat ga je doen?
Je bent onderdeel van het team Sales Support. Samen met het
Salesteam is het jullie doel opdrachtgevers te voorzien van excellente parkeeroplossingen. Jij bent verantwoordelijk voor het
calculeren en uitbrengen van offertes en aanvragen van offertes
bij onderaannemers. Met een commerciële insteek en jouw
affiniteit met techniek ben jij snel thuis in de materie. Je bent
nauwkeurig en inventief en weet daardoor winnende calculaties
uit te brengen. Je vindt het leuk om samen met de Accountmanagers mee te werken aan productontwikkelingen en je denkt
graag mee over het verbeteren van de marktstrategieën
En belangrijker nog; wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van MTS/
HTS/Technische Bedrijfskunde
• Je bent nieuwsgierig naar en hebt affiniteit met de techniek
• Je hebt de nodige werkervaring in een soortgelijke rol
• Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend in
woord en geschrift (NL en ENG, D en FR een pré)
Jij maakt met jouw zorgvuldigheid en creativiteit hét verschil! Je
vindt het leuk om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Vol enthousiasme ga jij op commerciële en kostenbewuste
wijze aan de slag. Mede door jouw flexibiliteit en analytisch
vermogen ben jij in staat het beste resultaat te behalen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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Heb je interesse?
Voel jij je aangesproken en ben jij de sales support engineer
die wij zoeken?
Dan horen wij graag van je! Stuur ons je CV en motivatiebrief
via onze sollicitatiepagina en dan nemen we zo snel mogelijk
contact met je op.
Als je nog vragen hebt, neem gerust
contact op met Anouk Bitter (HR), via 079-361 00 04.
Of kijk op onze website: www.scheidt-bachmann.nl.

Wat kun jij van ons verwachten?
• Je maakt onderdeel uit van een groot bedrijf dat wereldwijd
opereert
• Een informele werksfeer met enthousiaste collega’s en
ruimte voor jouw ideeën
• Een baan bij een succesvolle, groeiende onderneming,
welke zich profileert in de volgende marktsegmenten:
gemeenten, garage exploitanten, winkelcentra, hotels,
ziekenhuizen en vliegvelden.
• Een passend salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden tot aanvullende opleidingen en training
• Een moderne kantooromgeving te Zoetermeer
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