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Cost/Sales Engineer Intern
Transport

Samen helpen we de
vernieuwers vernieuwen

Als Cost/Sales Engineer ben je een belangrijke schakel binnen de afdeling Cultivation
Systems. De afdeling ontwerpt en ontwikkelt teeltsystemen voor zowel nationale als
internationale klanten. Als afdeling zien wij een uitdaging in het vervullen van de wens
van de klant door middel van ontwikkeling van hoogstaande teeltsystemen.

Nederland is toonaangevend
in de wereldmarkt op het
gebied van land– en tuinbouw
en onderzoek naar
optimalisering van de
voedselproductie.

Je bent het verlengstuk van zowel de engineer als de verkoper. Voor de verkoper ben je
degene die meedenkt over de juiste technische en logistieke oplossing voor de logistieke uitdagingen van onze klanten. Voor de engineer ben je degene die zorg draagt dat
de kennis van onze machines toegepast wordt binnen het verkooptraject van onze projecten. Je hebt een aardige vinger in de pap hoe een project er uiteindelijk uit komt te
zien. Mede door jouw inbreng tijdens het verkooptraject en input tijdens de project
kick-off lopen de projecten soepel en draag je bij aan tevreden klanten.

In die markt is Bosman Van
Zaal een belangrijke speler die
over de hele wereld Turn-Key
projecten realiseert op het
gebied van installaties,
productiekassen en
onderzoekcentra.

Wat ga je doen

Naast het berekenen van de kostprijs van de diverse producten, het opvragen van prijzen bij leveranciers, het maken van de offertes en overleg met verkoper, hoort daar ook
het opzetten en aanpassen van de verkoop layout-tekeningen bij. Voor jou als teamspeler is geen dag dus hetzelfde.

Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste, proactieve collega met een flexibele instelling. Je weet
van aanpakken en bent in staat om het overzicht te bewaren. Je kunt goed in teamverband werken, maar vind het ook niet erg om zelfstandig aan de slag te gaan.

Deze projecten staan bol van
hoogstaande technieken en
innovaties en dragen bij aan
een duurzame groei in de land
- en tuinbouwsector
wereldwijd.
Onze projecten zijn altijd uniek
en bevatten steeds nieuwe
uitdagingen.

Overige functie-eisen:
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HBO werk/denkniveau;
Aantal jaren werkervaring is een pré;
Uitstekende planner;

Dit realiseren we samen met
ruim 200 betrokken en
enthousiaste collega’s vanuit
verschillende locaties.

Zorgvuldig en nauwkeurig;
Leergierig;
Ervaring met de Office software pakketten;
Kennis van een ERP/CRM pakket;
Ervaring met AutoCAD, Revit of Visual Components;
Beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.

Spreekt dit jou aan en beschik
je over technisch inzicht? Dan
willen we jou in ons team!

Wat bieden we jou
Je komt terecht in een nationaal en internationaal groeiend bedrijf met de
motivatie om met behulp van de nieuwste technieken wereldwijd mooie
projecten te realiseren. Het team is een mix van jonge mensen, ervaring en
technische kennis. We bieden vrijheid, verantwoordelijkheid, volop
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van
vakgerichte opleidingen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?
Hebben we jou enthousiast gemaakt? Mail dan je sollicitatie en CV naar
werken@bosmanvanzaal.com ter attentie van Carmen Mersch. Voor meer
informatie en vragen neem je contact op met Carmen via +31 297 344 344.

Je nieuwe uitdaging wacht op je op onze locatie in De Kwakel!

www.bosmanvanzaal.com

