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STAHL N.V., onderdeel van de R. STAHL Technology Group, is een mondiaal toonaangevende producent van
explosieveilige elektrische materialen en besturingssystemen.
Onze producten worden toegepast in de olie-, gas- (petro)chemie-, farmacie- en offshore industrie.
In de Belgische vestiging, gesitueerd in Dendermonde, zijn wij verantwoordelijk voor de commercialisatie van de
STAHL producten op de Belgische en Luxemburgse markt.
Om onze klantenportefeuille verder uit te breiden en uit te diepen wensen wij ons team te versterken met een:

Sales Engineer (M/V)
Een uitdagende functie voor een technisch talent met commercieel inzicht of een commercieel talent met technisch inzicht

Functie omschrijving
Vanuit ons kantoor in Dendermonde onderhoudt u contacten met onze klanten in België en Luxemburg en volgt uw
dossiers op vanaf de offertefase tot en met de levering. U bent in staat aanvragen om te zetten naar oplossingen
voor onze klanten, dit zowel op technisch- als rekenkundig vlak. U bent samen met uw buitendienst collega’s
verantwoordelijk voor de verkoop en de dienstverlening naar onze klanten toe. Interne en externe communicatie en
opvolging zijn hierbij van cruciaal belang.
In deze functie rapporteert U rechtstreeks aan de commercieel directeur.
Uw profiel
Om de situatie van onze klanten goed te kunnen inschatten dient u te beschikken over een goed technisch inzicht,
een analytische geest en een sterk logisch redeneervermogen.
Een opleiding van elektrotechniek en/of automatisering en inzicht in de boven genoemde sectoren zijn een groot
voordeel. Uw technische en commerciële ingesteldheid, doorzettingsvermogen en servicegerichtheid stellen u in
staat om de technische noden van de klant te vertalen naar producten, oplossingen en prijzen. U heeft het vermogen
om goed te kunnen plannen, prioriteiten te stellen en u bent stressbestendig.
U beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Franse taal. Engels en/of Duits zijn zeker een
pluspunt. U heeft ervaring om te werken met algemene ERP pakketten.
Wij bieden
Wij bieden u een afwisselende job binnen een internationale organisatie, een uitdagende functie met ruimte voor
autonomie en initiatief. Interne opleidingen maken deel uit van de functie. Verder mag u van ons een motiverend
salarispakket met extra legale voordelen verwachten.
Contact:
Heeft u vragen over de inhoud van de functie neem dan contact op met ons op telefoonnummer +32(0)52-211351.
Uw sollicitatie kunt u sturen t.a.v. de Directie naar: info@stahl.be
Of per post naar:
STAHL N.V.
Sint-Gillislaan 6 bus 3
9200 Dendermonde
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