Okuma Benelux BV is een bedrijf met ruim 40 medewerkers die de import van Okuma CNC machines in de
Benelux verzorgt. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Houten en je collega’s werken in de gehele Benelux. Ons
bedrijf staat al meer dan 40 jaar voor kwaliteit en levert naast de machines ook service en onderhoud bij klanten
op locatie.
Wij denken graag mee met onze klanten! Onze klant staat op nummer één. Onze medewerkers zijn betrokken en
loyaal, enthousiast over het mooie product dat we leveren en zijn bereid net dat ene stapje extra te zetten voor
een nog beter resultaat. We staan voor kwaliteit en nemen onze verantwoordelijkheid.
Jij bent het visitekaartje van ons bedrijf en bent het aanspreekpunt voor de klant.

Sales Engineer 40 u.p.w.
regio oost Nederland
Wij zijn op zoek naar een Sales Engineer voor de regio oost Nederland binnen onze afdeling Sales NL.
Deze afdeling is verantwoordelijk voor alle facetten van het verkooptraject. Als Sales Engineer ben je
voornamelijk op pad om nieuwe en bestaande klanten te bezoeken en te adviseren. Je onderhoudt nauw contact
met je collega’s.
Wat ga je doen?
Je onderhoudt contact met bestaande en nieuwe relaties
Je bezoekt bestaande en potentiële klanten
Je stelt (correcte) en verzorgde offertes op
Je draagt de waarden en normen uit van Okuma
Je draagt zorg voor het beheer van het offertebestand
Je ondersteunt collega’s waar nodig
Je draagt zorg voor een complete overdracht aan de projectleider
Jouw profiel
Jij bent een Sales Engineer met enkele jaren ervaring op gebied van verkoop en hebt affiniteit met
techniek
Je hebt een relevante beroepsopleiding afgerond op minimaal MBO4-niveau
Je bent cijfermatig onderlegd en hebt commercieel inzicht
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift)
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs-B
Je bent communicatief vaardig
Je hebt goede planningsvaardigheden en houdt goed overzicht
Je bent accuraat, punctueel en organisatorisch sterk
Bij Okuma Benelux staat ontwikkeling en samenwerking centraal. Hoewel je veel zelfstandig aan de slag zult zijn,
ben je onderdeel van een team waar je altijd op terug kunt vallen. Als Sales Engineer heb je binnen ons bedrijf
een belangrijke functie. Uiteraard horen hier goede arbeidsvoorwaarden bij.
Interesse ?
Ben jij die stressbestendige en sociale teamplayer die we zoeken en weet jij je goed staande te houden in deze
dynamische functie? Solliciteer dan direct.
Reageer dan door CV met motivatie te mailen naar m.vanatteveld@okuma.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk
contact op. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martin Westerveld,
Manager Sales NL (030-2412541). Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

