
Vacature Sales Engineer 

 

Spaans Babcock BV is een NEN-, ISO-9001:2000 en VCA** gecertificeerde onderneming 
gespecialiseerd in waterzuiveringsapparatuur en –systemen. De onderneming heeft zich de 
laatste jaren nadrukkelijk geprofileerd door naast de traditionele afvalwaterzuiveringmarkt 
ook activiteiten in de drinkwatersector te ontwikkelen. 

Spaans Babcock BV is onderdeel van Alpha Group International BV met als vestigingsplaats 
Balk. De onderneming heeft in meerdere landen vestigingen met in totaal ruim 200 
werknemers. 
Spaans Babcock is, met eigen vestigingen en een netwerk van agenten, wereldwijd actief in 
het ontwerpen en leveren van vijzelpompen en –generatoren, beluchters en fijnroosters. 
Daarnaast levert de onderneming onderhoudsdiensten en reservedelen voor de meer dan 
35.000 door haar geleverde installaties. 
 
In verband met de toename van de werkzaamheden in binnen- en buitenland heeft Spaans 
Babcock BV te Balk een vacature voor een: 

 

SALES ENGINEER 

 
 

Functieomschrijving: 
Als Sales Engineer ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en berekenen van technische 
ontwerpen op basis van specificaties en eisen van klanten. Dit vertaal je naar een ontwerp 
en vervolgens in een offerte voor de klant waarin producten en kosten zijn gespecificeerd. 
Verder ondersteun je binnen het verkooptraject diverse Sales Managers en buitenlandse 
kantoren. In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan het Hoofd Verkoop Binnendienst, 
daarnaast werk je samen met drie andere Sales Engineers op de afdeling verkoop 
binnendienst. Je bent sterk in het communiceren met collega’s, vaak zul je met de 
buitendienst overleggen over toepassingen en eventuele oplossingen met betrekking tot 
installaties. Jij weet dit intern goed te vertalen. 

Je ziet het als een uitdaging om samen met je collega’s te werken aan de verdere uitbouw 
van de afdeling verkoop binnendienst in een internationaal georiënteerd bedrijf. 

Vereisten: 
- HTS of MTS Werktuigbouwkunde, Proces- of Elektrotechniek: 
-  Je beschikt over een commercieel inzicht en bent kostenbewust; 
-  Je bent in staat zelfstandig een technisch voorstel te genereren en deze te vertalen 
 naar een offerte; 
- Je beschikt over een technische, praktische instelling en hebt een goed 
 analytisch vermogen; 
- Je bent communicatief vaardig, zowel extern als intern gericht; 
- Goede beheersing van Excel en Word; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits en 
 Frans is een grote pre; 
- Voor deze functie nodigen wij ook starters uit te reageren. 

Arbeidsvoorwaarden 
- Salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring; 
 -  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- Een uitdagende functie in een stimulerende werkomgeving binnen een  gedreven team; 
- CAO Groot Metaal. 

Uw sollicitatie: 
Uw sollicitatie dient u, voorzien van CV, te richten aan: 
 Spaans Babcock BV 
 Ta.v. mevrouw L. Nijholt 
 Postbus 79  
 8560 AB Balk 
Of per e-mail naar l.nijholt@spaansbabcock.nl 


