Service Sales Engineer
ABB is een wereldwijde onderneming die toonaangevend is op het gebied van transmissie en
distributie van elektriciteit, proces-en productieautomatisering alsook elektrische, elektronische en
installatietechnische producten en systemen.
De divisie Robotics and Motion levert producten, oplossingen en service om productiviteit te
verhogen en gelijktijdig energie efficiënt te benutten. Ons spectrum bestaat o.a. uit motoren,
generatoren, aandrijvingen en robots om oplossingen te bieden voor tal van aandrijf- en
automatiseringsvraagstukken.
Om ons bestaande team te versterken, zoeken we momenteel een:
Sales Engineer Service

Taken
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor de verkoop van ons Service-portfolio binnen de Drives & Motor
afdeling. Je zal partners en eindklanten in België ondersteunen in de uitwerking van hun service strategie en hierbij de
verschillende service mogelijkheden vertegenwoordigen (service overeenkomsten, IOT oplossingen, upgrades etc.).
Hierdoor kunnen onze klanten hun productie optimaliseren en de juiste focus behouden.
Dit omvat:
•
Het onderhouden van een duurzame, professionele relatie met onze bestaande klanten, door regelmatige
bezoeken en telefonische contacten.
•
Het verwezenlijken van het verkoopsbudget, globaal en per klant, van drives service-producten (klantbezoeken, het
geven van presentaties en demonstraties en het maken en opvolgen van offertes)
•
Het verder uitbouwen van ons klantenbestand.
•
Technische ondersteuning bieden en oplossen van problemen bij onze klanten
•
Het identificeren van opportuniteiten, het analyseren van de behoeften en het vertalen naar een passende
oplossing.
•
Het bepalen van uiteenlopende marketingstrategieën en acties zoals evenementen en beurzen.
•
Het maken van aanbiedingen en het voeren van prijsonderhandelingen.
•
Het zorgen voor een efficiënte opvolging van de dossiers.
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Je rapporteert hierbij aan de Sales Manager en je kan rekenen op de nodige opleiding in het bedrijf en ondersteuning van
onze productspecialisten.

Aanvragen
•
Hogere technische opleiding.
•
Je hebt 2 jaar succesvolle werkervaring in een vergelijkbare functie.
•
Kennis van drives & motor toepassingen is een troef.
•
Je combineert een sterk commercieel inzicht en een resultaatgerichte houding met de nodige relationele
vaardigheden.
•
Je bent enthousiast, stressbestendig en een echte teamplayer.
•
Goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal in woord en geschrift.
•
Omdat de werkzaamheden zich voornamelijk bij de klanten afspelen, zal je een bedrijfsauto worden aangeboden.
Rijbewijs B is dus vereist.

Bijkomende informatie
Ons aanbod:
We bieden je een afwisselende en verantwoordelijke job in een internationaal concern dat de ontwikkeling van zijn
medewerkers, kwaliteit en veiligheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Je krijgt de vrijheid om een waaier van
verantwoordelijkheden op je te nemen in een snel evoluerende omgeving. Bovendien bieden we je een competitief
salarispakket en reële doorgroeimogelijkheden.
Interesse?
Registreer uw CV en solliciteer online via www.abb.nl door te klikken op ‘Werken bij ABB’. Voor vragen over de vacature
kan u terecht bij Sofie Geuth, Hoge Wei 27, 1930 Zaventem, tel. 02-718 66 01

Location

Zaventem,Brabant,België

Business Unit

Business Unit Drives and Controls

Publication Start Date

19.03.2018

Job Function

Service en Onderhoud

Publication ID

BE61992166_E1

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een wereldwijde technologische marktleider op het gebied van
elektrotechnische producten, robotica, aandrijvingen, industriële automatisering en energiedistributie
met klanten in de energiesector, de industrie en op het gebied van transport en infrastructuur.
Gebaseerd op een traditie van meer dan 130 jaar innovatie bouwt ABB aan de toekomst van de
industriële digitalisering. ABB is de drijvende kracht achter de energietransitie en de vierde industriële
revolutie. Als titelpartner van de Formule E, de volledig elektrische raceklasse van de FIA, verlegt
ABB de grenzen van elektrische mobiliteit ter bevordering van een duurzame toekomst. Het ABB
concern is actief in meer dan 100 landen en heeft ongeveer 136.000 medewerkers. www.abb.com
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