Technische Medewerk(st)er Verkoopdienst (m/v)
MTE Group B.V.
23 april 2019
MTE Group B.V. is een sterk groeiende en creatieve organisatie. Wij zijn reeds 20 jaar actief in het
ontwerpen en produceren van equipment voor de chemische en petrochemische industrie. MTE
Group B.V. heeft vestigingen in Oude-Tonge, Staphorst, Barcelona en China. Binnen MTE B.V.
werken wij met een jong, gedreven en ambitieus team. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in
ons team en daarom zijn we per direct op zoek naar een:

Technische Medewerk(st)er Verkoopdienst (m/v) 32 uur per week
Werkzaamheden

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Het verwerken van aanvragen
Bevestigen van opdrachten
Het opstellen en verzenden van documentatie (zowel technisch als commercieel)
Genereren van leads en telefonische acquisitie
Het opstellen en actief opvolgen van offertes
Opmaken van facturen
Lichte administratieve werkzaamheden
Ondersteunen van onze buitendienst medewerkers

Vereisten

✓

Je beschikt over MBO+/HBO werk- en denkniveau en je hebt aantoonbare ervaring in de
verkoop

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Commercieel ingesteld
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar kunt ook in teamverband opereren
Je bent proactief en resultaatgericht, met sterk ontwikkelde sociale vaardigheden
Resultaat- en klantgericht
Je hebt een technisch inzicht
Organisatorisch sterk

Divisions
MTE Catalyst support

OPTIMIZING MASS TRANSFER

MTE Process Technology
MTE Integrated turnaround Solutions

Boezemweg 5, 3255 MC Oude-Tonge, The Netherlands

lonneke@mte-bv.com
+31 10 231 0 260
www.mte-process.com

Technische Medewerk(st)er Verkoopdienst (m/v)
MTE Group B.V.

Interesse
Ben jij de geschikte kandidaat ?
Stuur dan je actuele CV en aansprekende motivatiebrief voor 8 mei 2019 naar: lonneke@mtebv.com.

Meer informatie
Neem contact op met Lonneke van den Berge 010-2310260

Production office

Sales office

J.C. van Andelweg 8

Boezemweg 5

7951 DT Staphorst

3255 MC Oude-Tonge

010-2310260

010-2310260

Divisions
MTE Catalyst support

OPTIMIZING MASS TRANSFER

MTE Process Technology
MTE Integrated turnaround Solutions

Boezemweg 5, 3255 MC Oude-Tonge, The Netherlands

lonneke@mte-bv.com
+31 10 231 0 260
www.mte-process.com

