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Vacature Verkoop (Techniek)
Bedrijfsprofiel
Teckru Projects B.V. is een leverancier van machines en installaties aan de cacao
industrie wereldwijd. Bij Teckru Projects ligt de nadruk op de machinebouw, techniek, engineering en projectbegeleiding. De vervaardiging van de onderdelen en/of
machines vind plaats bij onze toeleveranciers. De klantenkring bestaat uit cacao
verwerkende industrieën, vrijwel allemaal gevestigd in het buitenland.

Toelichting:
Wij zijn een kleine onderneming met heel veel kennis en een enorme potentie, om
de door ons ontwikkelde machines voor de cacaoverwerking wereldwijd te verkopen. Wij willen met behulp van moderne communicatiemiddelen en actieve verkoopinspanningen onze omzet vergroten. Wij zoeken een enthousiaste, gemotiveerde technicus met belangstelling voor het verkopen van machines en technische oplossingen.

Werkzaamheden
Je gaat je voornamelijk bezighouden met de verkoop van onze producten en diensten. Wij vinden het heel belangrijk dat onze (praktische) technische- en proceskennis bij klanten de doorslag geeft. Wij verwachten dan ook dat je de technische
vaardigheden beheerst en/of aanleert, en als engineer en projectleider mee kan
draaien. Uiteindelijk zal je dan ook als adviseur oplossingen aandragen voor iedere specifieke klant.

Wij zoeken
Teckru Projects werkt graag met jonge mensen met enkele jaren ervaring. Je hebt
HTS-Werktuigbouwkunde, of een vergelijkbare opleiding en bent in staat om zelfstandig en efficiënt te kunnen werken. Daarbij is het van belang dat je zelf kennis
die je niet hebt, je snel eigen maakt. Ook als je een fitte enthousiaste positieve senior bent en nog enige jaren( eventueel in deeltijd) mee wil werken in een jong team
nodigen we je uit om te solliciteren.
Gewerkt wordt er met AutoCAD en Inventor. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
van Microsoft Office. Ervaring met deze programma's is gewenst.
Aangezien vele klanten in het buitenland gevestigd zijn, is kennis en gebruik van de
Engelse taal belangrijk en is bereidheid tot reizen noodzakelijk.

Sollicitatie
Wij bieden een veelzijdige baan met voldoende uitdaging. Voor meer informatie of
je sollicitatie kun je contact opnemen met Gerard Kruiver, via het bovenstaande
postadres, mobiele telefoon 06-18819318 of via e-mail: g.kruiver@teckru.nl

