
 

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 
 

Sormac is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen ontwikkelt en 
produceert voor de versverwerking van groenten. 

We hebben een uitstekende reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen, wortelen 
en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen voor 
bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en functionaliteit, waardoor 
onze klanten het best mogelijke eindproduct kunnen leveren aan hun klanten. 

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

SALES ENGINEER 

 
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 efficiënte en commerciële 

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 potentiële 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 en/of Solidworks 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 zijn eigen werk en 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, waaronder 25 vakantie- en 13 ADV-dagen  
 de mogelijkheid om opleidingen te volgen en jezelf daarmee fit te houden voor de 

uitdagingen van deze tijd 
 een prettige werksfeer 
 een pensioenregeling conform de CAO Metaalbewerkingsbedrijf 
 

 
Inlichtingen en reageren: 
Heb je interesse? 
Voor telefonische informatie kunt je terecht bij Sharon Merkx (HR Manager) tel. 077 – 351 8444.  
Je kunt schriftelijk reageren naar: s.merkx@sormac.nl.  
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
We horen graag van je! 
 

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen,  
worden niet meegenomen in de selectieprocedure 

 


