BUSCH Vacuümpompen en Systemen is een internationale, toonaangevende, innovatieve en groeiende organisatie;
wij verkopen wereldwijd de grootste selectie industriële oplossingen in vacuümtechniek. Ons hoofdkantoor is gevestigd
in Duitsland.
De vestiging voor de Nederlandse markt is gevestigd in Woerden, hier werken circa 90 personen. Verkoop, service en
revisiewerkzaamheden voor onze Nederlandse klanten vinden hier plaats.
Voor onze vestiging in Woerden zijn wij op zoek naar een

Sales Support Engineer (m/v)
Wat ga je doen?
Na een interne opleiding op het gebied van vacuüm- en overdruktechniek zal je een
adviserende rol hebben naar onze klanten. Samengevat zullen je werkzaamheden bestaan uit:
• Je staat klanten vakkundig te woord en geeft helder en professioneel advies
• Je selecteert de juiste vacuümpomp oplossing
• Je maakt offertes (maatwerk!) en verzorgt de verdere afwikkeling van dit offertetraject
• Je handelt adequaat de verkooporders af
• Je geeft ondersteuning aan de collega’s van de buitendienst
• En tenslotte werk je nauw en prettig samen met collega’s van andere Busch vestigingen en fabrieken
Wat vragen wij?
• Je hebt een HBO diploma behaald, richting Werktuigbouwkunde, Procestechniek, Automotive, Natuurkunde of
gelijkwaardig
• Je beheerst goed Nederlands en Engels in woord & geschrift
• Je hebt uiteraard een commerciële en salesgerichte instelling, weet hoe om te gaan met jouw klanten en
herkent (ver)koopsignalen
• Omdat wij maatwerk leveren, kun je goed luisteren, ben je inventief en ben je gewend om oplossingen aan te
dragen; je hebt een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen
• Tenslotte ben je verbaal sterk, je kunt goed uitleggen en beargumenteren. Daarnaast ben je een gezellige
collega.
Wat bieden wij?
• Wij bieden een vaste, zelfstandige en veelzijdige baan binnen een mooie en groeiende organisatie
• Daarnaast bieden wij jou een prettige werkomgeving met prima werkplekken en er heerst een informele sfeer
met collega’s die je graag op weg helpen en openstaan voor jouw ideeën
• Wij kennen goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een goed salaris inclusief een 13 e maand, 27
vakantie- en 13 ADV dagen en een goede pensioenregeling
• Wij zijn een ambitieus en professioneel bedrijf. Wij halen het beste in onze mensen naar boven, geven hen de
ruimte tot ontwikkeling en geven hen vertrouwen, vrijheid en (passende) verantwoordelijkheid. Zo kennen wij
een goede opleidingsregeling en reële doorgroeimogelijkheden
Wij zijn alleen op zoek naar de besten; spreekt bovenstaand profiel je aan én voldoe je aan de gestelde eisen, stuur
je korte motivatie met een compleet CV naar Wilma Bos: Wilma.Bos@Busch.nl Ook voor meer informatie over de
functie kun je contact met haar opnemen via mail of 06-2183 1613.
Alle informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.busch.nl

