
IndustrIal sales engIneer (m/v) 
Ben jij er klaar voor om te switchen van techniek naar verkoop?

HEUFT QUALIPUS B.V. zoekt een industriële sales engineer die klaar staat om technisch hoog-
waardige producten te verkopen. Creatieve en sterk gemotiveerde kandidaten met onderne-
mersgeest en technische affiniteit, die oplossingen tot leven brengen en prospects omzetten in 
klanten zijn zeer welkom.

HEUFT QUALIPUS B.V. in Deventer is een divisie van het Duitse HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH, 
wereldwijd marktleider in inspectieapparatuur voor de verpakkingsindustrie. Onze activiteiten 
zijn gericht op Nederland, Vlaanderen, Nigeria, Ghana en Suriname. De nog altijd groeiende  
positie in de bier- en frisdrankmarkt tezamen met een explosieve toename van projecten in de 
voedingsmiddelenindustrie vraagt om versterking van ons sales team. 

een HeuFt sales engineer:
•	 Kent de volledige HEUFT portfolio, maar specialiseert zich in marktsegmenten  
•	 Onderhoudt bestaande relaties en creëert nieuwe afzetmogelijkheden
•	 Maakt deel uit van het salesteam op internationale vakbeurzen
•	 Geeft (groeps-) presentaties aan technisch en zakelijk publiek
•	 Onderzoekt de technische en commerciële haalbaarheid van projecten
•	 Brengt zelfstandig offertes uit en volgt die actief op
•	 Onderhandelt succesvol met professionele inkopers
•	 Rapporteert wekelijks aan het managementteam
•	 Is MBO+ tot HBO gediplomeerd en heeft bij voorkeur een technische achtergrond
•	 Is zeer zelfstandig, overtuigend, representatief, doortastend en communicatief vaardig
•	 Heeft een perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
•	 Is bedreven in het gebruik van MS-office en vergelijkbare software
•	 Presteert onder druk alleen maar beter
•	 Is bereidt regelmatig onderweg te overnachten.

als sales engineer krijg je bij HeuFt:
•	 Een fulltime functie binnen een internationaal opererende organisatie
•	 Een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke primaire en secundaire  

voorwaarden 
•	 Een contract onder de cao-metaalbewerkingsbedrijf

Is dit wat jij zoekt en ben jij diegene die wij zoeken? Reageer dan middels het sturen/e-mailen 
van jouw cv met sollicitatiebrief aan netherlands@heuft.com. 

Voor meer informatie, kijk op heuft.com of neem contact op via telefoonnummer 0570 661700.

mailto:netherlands%40heuft.com?subject=
http://www.heuft.com

