
 

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie. Wij zijn 

wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken. In ons 

modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen die 

het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.  

 

Voor de uitbreiding van onze afdeling Verkoop zijn wij per direct op zoek naar een: 

 

 

SALES ENGINEER (1 FTE) 

 

Functie-informatie: 

 

de Sales Engineer: 

• heeft een technische achtergrond maar houdt van de combinatie verkoop en 

techniek 

• vertaalt aanvragen van de klant of agent naar technische oplossingen 

• houdt van afwisseling in het werk en is stress bestendig 

• vindt het leuk om incidenteel te reizen en bij te dragen aan het binnen halen van 

orders 

• heeft rechtstreeks contact met klanten en/of agenten en bezoekt potentiele klanten 

samen met de area sales manager 

Functie-eisen: 

 

De Sales Engineer: 

• heeft een MBO+/HBO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde MBO 

opleiding techniek, bij voorkeur werktuigbouw of mechatronica  

• heeft kennis van CAD-systemen (kennis van AutoCAD is een pré)  

• maakt kostencalculaties  

• heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, op alle niveaus 

• beschikt over een analytisch denkvermogen en kan goed organiseren 

(planning/inzet) 

• heeft een goede beheersing van de Engelse taal (Duits is pré)  

• kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid voor behaalde resultaten 

• heeft een hands-on mentaliteit en kan gestructureerd en oplossingsgericht werken 

• kan prioriteiten stellen, ook onder uitdagende omstandigheden 

 

 

  



Sormac biedt: 

 

• een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie 

binnen een jong team 

• een marktconform salaris 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

• goede ontwikkelingsmogelijkheden 

• een prettige werksfeer 

• een pensioenregeling conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf 

 

 

Inlichtingen en reageren: 

Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Hugo Kamps (adviseur HR)  

tel.:06-42907310. Uw reactie zien wij graag z.s.m. tegemoet via h.kamps@sormac.nl  

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden. 


