Ambrava BV is importeur/distributeur van Samsung klimaatbeheersingssystemen in de Benelux. Wij leveren
een complete lijn single split, multisplit en DVM warmtepomp- warmteterugwinning- en airconditioningsystemen in een range van 1,7 tot 246 kW. Ook energie-efficiënte WTW balans ventilatiesystemen behoren
tot ons assortiment. Kwalitatief hoogstaande producten, in combinatie met een goede service en optimale toegevoegde waarde door ons team, vormen de sleutel tot onze succesvolle wijze van distribueren.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Sales Engineer Noord-West Nederland m/v
De functie:
Vanuit een technisch inhoudelijke achtergrond is het in stand houden, maar zeker ook het verder uitbouwen van
onze verkopen in Zuid-Oost Nederland, uw kerntaak. Door het bieden van toegevoegde waarde bent u een partner
van onze afnemers (installateurs). In deze zelfstandige buitendienstfunctie is het voor u een uitdaging om nieuwe
klanten te werven en door te groeien met bestaande relaties. Door uw gezonde commerciële drive neemt u kansen
waar en gebruikt u uw technische kennis en ervaring om klanten te ondersteunen en kansen om te zetten in orders.
Tevens bent u betrokken bij het opstellen van offertes. Wij werken met een klein professioneel team van enthousiaste
medewerkers, teamgeest en samenwerking zijn daarom van groot belang.

Gevraagd: • HBO (MBO+,HTS, HIT) werk- en denkniveau in een technische richting

• Een flexibele, service- en klantgerichte instelling
• Affiniteit en ervaring in de klimaatbeheersingsbranche is absoluut een pré
• Vaardigheid in woord en geschrift in de Nederlandse- en Engelse taal
• U denkt in oplossingen, niet in problemen
• Rijbewijs B

Geboden: • Een afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke functie voor 40 uur in de week waarin
		 een grote mate van zelfstandigheid en betrokkenheid is gewenst
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Goede studieregeling
• Een prettige, informele no nonsens sfeer met enthousiaste collega’s
• Personenauto van de zaak
Reacties & informatie:

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met CV richten aan:
Ambrava B.V.
t.a.v. Dhr. R. van der Ree
Postbus 4300, 7320 AH Apeldoorn
Nadere informatie is eveneens te verkrijgen bij Dhr. Van der Ree, telefoon 055-5277777.
Of kijk op www.samsung-klimaat.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

