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De Walterscheid Powertrain Group, technologische partner en innovatieleider voor OEM-fabrikanten 

over de hele wereld, is een leverancier van intelligente aandrijfoplossingen. Met 2200 medewerkers op 

vier continenten verbeteren wij de efficiëntie en prestaties in landbouwtechniek, in de mijnbouw, voor 

bedrijfs-voertuigen en in de industriële sector. Voor uitbreiding van het Sales Team Benelux zijn wij 

op zoek naar een 

 

 

Sales Engineer met ambitie (m/f/d) 
 
 
 
Je organiseert met plezier je eigen werkzaamheden, maar vindt het ook leuk om samen met collega’s aan 
projecten te werken. Je bent sterk in het leggen van een focus, zodat je prioriteit geeft aan de juiste zaken. 
 

► Advies aan klanten op locatie (buitendienst) met betrekking tot efficiënte, technisch en 
economisch geschikte aandrijfoplossingen voor diverse toepassingen  

► Actieve marktontwikkeling en acquisitie van nieuwe klanten in uw verkoopgebied  
► Continue orderverwerving en het veiligstellen van zaken en benutten van nieuwe 

mogelijkheden (klantloyaliteit/acquisitie)  
► Budgetvoorbereiding en commerciële verantwoordelijkheid voor omzet en marges  
► Implementatie van verkoopdoelen en- strategieën  
► Als teamspeler met begrip van onderlinge relaties, stimuleert u proactief lopende en 

nieuwe verkoopprojecten/transacties  
► Creëren van maandelijkse- en bezoekrapporten, evenals interne communicatie en 

correspondentie met klanten 
► Het creëren van duurzame omzetgroei van industriële producten en on-site services voor 

after-market en services  
 
 

Je kwaliteiten: 
 

► Afgeronde werktuigbouwkundige opleiding of industriële engineering met minstens 5 jaar 
professionele ervaring (kennis van een aandrijflijn is een pré) 

► Ondernemend denken en handelen, met de focus op de klant   
► Ervaring met verkopen aan industriële-markten (papier, staal, water, voertuigen etc.) en 

idealiter in het aanbieden en promoten van on-site services voor klanten inclusief trilling 
analyse, condition-monitoring, etc.  

► Hoge mate van zelfmotivatie 
► Sterke communicatieve vaardigheden en een gestructureerde en onafhankelijke manier 

van werken 
► Zelfverzekerd voorkomen, assertiviteit en goede  onderhandelingsvaardigheden  
► Bereidheid om te reizen  
► Nederlands en Engels vloeiend, zowel in spraak als geschrift. Duits is een pré 
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Wat wij bieden:  
 

► Aantrekkelijk inkomen 
► Vlakke hiërarchieën, open communicatie en ruimte voor eigen ideeën 
► Opleidingsmogelijkheden voor professionele/persoonlijke ontwikkeling  
► Auto van de zaak, laptop en een smartphone 
► PME pensioen 50% betaald door werkgever 
► 8% vakantietoeslag 
► 27 vakantiedagen 

 
Hebben we je interesse? Aarzel niet en solliciteer! Stuur je motivatiebrief en CV en je 
eerst mogelijke startdatum naar careers@walterscheid.com.  
We kijken er naar uit je te ontmoeten!! 
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