Vacature
Sales Engineer trainee/junior (fulltime)

SAMSON is toonaangevend in productie en innovatie van meet- en regelapparatuur. De M&R-producten
worden toegepast in o.a. petrochemie, chemie, farmacie, voedingsmiddelenindustrie, metaal en
waterbehandeling. Het SAMSON concern opereert wereldwijd via eigen kantoren en vertegenwoordigingen.
De SAMSON vestiging in Zoetermeer is verantwoordelijk voor de Nederlandse markt en zoekt een fulltime
collega voor de functie van:

Sales Engineer trainee/junior
(fulltime)
Als junior of trainee ga je bij ons gelijk aan de slag en leer je on-the-job alles over sales en onze producten.
Gelijktijdig verdiep je je technisch, ook via studie. Je hebt contact met klanten en onze fabrieken. Je maakt
offertes, volgt ze op en onderhandelt. Orders verwerk je technisch in het ERP-systeem.
▪
▪
▪
▪
▪

Heb je een technische opleiding op MBO+/HBO-niveau, bijvoorbeeld elektrotechniek, werktuigbouw?
Beschik je over commerciële aanleg?
Voel je je thuis in een technische omgeving?
Spreek, lees en schrijf je goed Nederlands en Engels?
Wil je werken bij een bedrijf met meer dan 50 vestigingen in 40 landen?

We bieden:
▪ veelzijdige uitdaging
▪ perspectief voor persoonlijke groei
▪ training on-the-job
▪ externe cursussen
▪ interne en externe trainingen

Pagina 1 van 2

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Signaalrood 10 · 2718 SH ZOETERMEER
Telefoon: 079 361 05 01
E-mail: info@samson-regeltechniek.nl
Website: www.samson-regeltechniek.nl

Contactpersoon:
SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Dhr. Van Vliet · Telefoon 079 361 05 01
E-mail: jobs@samson-regeltechniek.nl
Website: www.samson-regeltechniek.nl

Vacature
Sales Engineer trainee/junior (fulltime)

▪
▪
▪
▪
▪

jaarcontract met vast salaris
bonusregeling
studiekostenregeling
premievrij pensioen
na een jaar meestal een vast contract

Ga jij je eigen toekomst regelen?
Solliciteer naar deze kans. Heb je nog vragen, neem contact op met Paul van Vliet op nummer
079-361 05 01.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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