Al ruim 25 jaar richt Hellings Machinebouw B.V. zich op het ontwerpen, fabriceren en inbedrijfstellen van interne
transport-, handlings- en verpakkingssystemen evenals speciale machines voor de voedingsmiddelenindustrie.
Wij zijn actief in diverse branches, zoals onder andere vlees, vis, gevogelte, zoetwaren, groente & fruit, brood &
banket en de zuivelindustrie. Onze focus ligt zowel op binnen- als buitenland. Momenteel bestaat de organisatie
uit ca. 65 medewerkers.
In verband met de sterke groei van onze organisatie zijn wij ter versterking van ons team (momenteel bestaande
uit 9 teamleden) op zoek naar:

SALES ENGINEER / PROJECT MANAGER (fulltime)
Functie:

-

technische verkoop van machines en complete productie- en verpakkingslijnen
aanspreekpunt voor de klant op het gebied van techniek en commercie
het maken van 2d verkooplay-outs, offertes en prijscalculaties
het opbouwen en met name onderhouden van lange termijn relaties met de klant
het vertalen van klantwensen naar technische specificaties voor de engineers
het leiden en beheersen van meerdere projecten van opdracht tot nazorg
in deze functie heb je veel contacten met klanten, interne medewerkers en
diverse leveranciers

Profiel:

-

afgeronde technische HBO opleiding (b.v. Werktuigbouwkunde / Mechatronica)
relevante werkervaring als engineer of sales engineer in de machinebouw
technisch inzicht, flexibel, resultaat gericht, zelfstandig, spin in het web
het kunnen communiceren op meerdere niveaus binnen een organisatie
ervaring in het engineeren / ontwikkelen van machines is een pré
ervaring met machines voor de voedingsmiddelenindustrie is een pré
goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
enkele jaren relevante werkervaring


Wij bieden:

mocht je nu in een technische functie werkzaam zijn, maar graag een meer technisch
commerciële functie ambiëren, ook dan nodigen wij je uit om te reageren
-

een afwisselende, brede en uitdagende technische functie bij een groeiende organisatie
veel vrijheid en zelfstandigheid in uitoefening van de functie
een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
een goede werksfeer binnen een jonge, groeiende en ambitieuze organisatie
werken in een zeer interessante en innoverende branche

Uw sollicitatie kunt u richten aan: dhr. E. Severein (eric.severein@hellingsmachinebouw.nl)
Adres: Speijkerstraat 5, 5492 NP, Sint-Oedenrode
Voor meer informatie kunt U ook telefonisch contact opnemen. Tel.: 0413-787400
www.hellingsmachinebouw.nl

