Vanwege aanhoudende groei van onze organisatie zijn wij specifiek op zoek naar een
fulltime

Technical Sales Engineer
Als Technical Sales Engineer heb je veel contact met klanten om te bespreken wat de
wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van onze producten en deze te vertalen in
concrete opdrachten.
Je maakt de juiste vertaling van de technische informatie naar de klantwens, vraagt offertes
bij leveranciers en beoordeelt contracten op juridische en commerciële aspecten.
Hiermee ben je in staat zeer concurrerende offertes uit te brengen aan de klant en
opdrachten uitvoeringsgereed aan te leveren aan je collega’s.
Bij drukte of afwezigheid vervang je ook de werkvoorbereiders of maak je calculaties.
Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook naast je
technische bagage (bijvoorbeeld H.T.S. Elektrotechniek) over commerciële- en
onderhandelingsvaardigheden en een flinke portie energie en doorzettingsvermogen.
Een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke technische commerciële functie maken jou
de ideale kandidaat.
Alberts & Kluft is marktleider op het gebied van geprefabriceerde betonnen behuizingen
voor transformatoren, schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De behuizingen
worden bij ons moederbedrijf in Duitsland geproduceerd, in onze montagehal in Almere
geïnstalleerd en vandaar naar onze klanten in Nederland en het buitenland getransporteerd
en geplaatst.
Ruim 60 deskundige medewerkers werken dagelijks succesvol samen aan onze producten
voor onze afnemers in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie.
We zijn altijd op zoek naar uitbreiding van ons team met gedreven en getalenteerde mensen.
Net als wij beschik je over de volgende kernwaarden;
 Doelgerichtheid,
 Proactief,
 Innovatief,
 In teamverband werken èn individuele excellentie,
 Een stevige ambitie om door te groeien.
Bij AKA bieden wij, naast een leuke werkomgeving in een enthousiast team, ook uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Een marktconform salaris, winstafhankelijke uitkering, opleidings- en
carrièremogelijkheden horen hierbij.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website www.aka.nl.
Je schriftelijke sollicitatie per mail zien wij graag binnen 14 dagen tegemoet ter attentie van
Harm van Beek op Harm.vanbeek@aka.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

