Vacature Sales Engineer/ Calculator
Het bedrijf
Econvert Water & Energy in Heerenveen richt zich op het duurzaam zuiveren van industrieel afvalwater en
biogasbehandeling. Anaerobe technologie is daarbij de basis. Een multiprojectenorganisatie, bestaande uit
enthousiaste professionals die graag in teams functioneren. Internationaal opererend en altijd strevend naar
verbetering. Of het nu afvalwater uit de papierindustrie, een brouwerij of een aardappelverwerkend bedrijf is,
Econvert Water & Energy bedenkt de juiste oplossing voor én met de klant. Een groeiende en dynamische
organisatie waar je energie van krijgt.
Om de aanhoudende groei het hoofd te kunnen bieden zoeken wij een gedreven Sales Engineer/Calculator
Als Sales Engineer/Calculator ben je een commercieel gedreven technicus. Je vindt het een uitdaging om samen met
de afdeling Verkoop projecten binnen te halen. Met jouw kennis van producten en processen kom je tot
gedetailleerde kostprijscalculaties. Je bent er goed in om ook onder tijdsdruk te komen tot prestaties. Binnen
Econvert wordt continu gewerkt aan duurzame industriële projecten, maar denken we ook na over de oplossingen
van morgen. Jij denkt volop mee in het verbeteren van de afdeling en dus het bedrijf.

Jouw profiel:
Je bent technisch sterk onderlegd, zoals blijkt uit je achtergrond in de procestechniek/apparatenbouw en je WTBopleiding. Je koppelt je eigen kennis van kostprijzen, materialen en standaarden aan een oog voor detail. Dit doe je
omdat je trots wilt zijn op je werk. Je overziet montageprocessen en kunt bedenken welke zaken je tegen kan
komen tijdens de realisatie. Je bent kritisch op de output van jezelf en je collega’s en wilt continu verbeteren.

Jouw taken:
-

Het opstellen van kostprijsberekeningen ten behoeve van de afdeling Verkoop
Het omzetten van verkoopcalculaties naar werkbegrotingen
Het omschrijven van een levering ten behoeve van offertes
Het doen van prijsaanvragen in overleg met de afdeling Inkoop

Als Calculator beschik je over:
-

Een afgeronde technische opleiding op minimaal MBO-niveau (Werktuigbouwkunde)
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de industrie of apparatenbouw
Affiniteit met afvalwaterbehandeling, biogasbehandeling en duurzaamheid

Wat bieden wij
-

Een marktconform salaris met passende secundaire voorwaarden
Een prettige werkomgeving binnen een enthousiast team van professionals
Een open en respectvolle bedrijfscultuur
Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen

Interesse…? Stuur dan je sollicitatie naar info@econvert.nl
-Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld -

