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         ETF zoekt voor de verkoopafdeling een (m /v)     

Technisch medewerker Verkoop binnendienst            
met doorgroei naar Verkoop buitendienst 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF Machinefabriek B.V                                 
een gezonde, moderne, groeiende, onafhankelijke             

organisatie gevestigd in Nederweert.                                                        

Ca. 60 medewerkers vormen ETF Machinefabriek            

en  ETF Ride Systems.                                                           

Zij ontwerpen en bouwen aan maatwerk                          

op het gebied van verwerkingsmachines                      

voor de tapijt-, vinyl- en non-woven industrie,          

alsmede aan attracties voor amusements- en 

themaparken. Circa 95% wordt geëxporteerd naar 

Europa, Midden- en Verre Oosten en de USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door innovatief beleid en het ontwerpen                            
en construeren van doelmatige en werk-                   

besparende installaties heeft ETF zich een 
marktleiderspositie verworven. 

 

 

 
 
 
 

ETF Machinefabriek B.V. 
 

P.O. Box 2703, 6030 AA Nederweert, The Netherlands 
Randweg Zuid 11, 6031 SX Nederweert 

Tel. +31 (0)495 677000 
Http://www.etf.nl 

 

De functie: 
Ondersteuning geven aan Verkoop buitendienst waarbij de nadruk        
ligt op: 
-  Analyseren van de gevraagde technische specificaties en     
   commerciële voorwaarden; deze toetsen aan de ETF standaard en  
   afwijkingen duidelijk inzichtelijk maken voor de verkoper. 
-  Voorbereiden en uitwerken van passende offertes waarbij gebruik  
   wordt gemaakt van ondersteunende afdelingen zoals engineering,  
   montage en calculatie. 
-  Coördineren van lopende projecten, zowel intern als extern. 
- Meewerken aan alle voorkomende verkoopactiviteiten om op termijn 

taken van de Verkoop buitendienst te kunnen overnemen. 
 
Bij gebleken geschiktheid, zult u over enkele jaren doorgroeien naar een 
functie binnen de Verkoop buitendienst. 
  

ETF vraagt: 
- Op HBO-techniekniveau werkende persoon met doorzettings- 
   vaardigheden. 
-  Behalve een goed inlevingsvermogen in de techniek zal de kandidaat  
   ook een gevoel moeten hebben voor de commerciële en juridische  
   aspecten van het internationale zakenverkeer. 
 

- Een nuchtere, enthousiaste en open instelling. 
-  Een teamspeler. 
-  Een kritische houding en de hoofdzaken goed van bijzaken  
   kunnen onderscheiden. 
-  Engelse en Nederlandse taal goed kunnen lezen en schrijven.           

Kennis  van de Duitse en/of Franse taal is een praktisch voordeel              
in deze  functie. 

-  De bereidheid om t.z.t. (potentiële) klanten in binnen- en buitenland 
   te bezoeken en deel te nemen aan internationale vakbeurzen.           

Dit kan een verblijf van meerdere (aaneengesloten) dagen in het 
buitenland betekenen.   

-  Woonachtig in de regio Noord- of Midden-Limburg, oostelijk            
Noord-Brabant of bereid zich op reisafstand te vestigen. 

 

ETF biedt: 
-  Een verantwoordelijke en zelfstandige baan in een internationaal,  
   veelzijdig en energiek bedrijf dat up-to-date is in zowel kennis als in     
  toepassing van technieken. 
-  Een afwisselende baan met ruimte voor eigen initiatief.   
-  Een informele werksfeer met het accent op teamverband en  
   collegialiteit. 
- Goede primaire en secundaire voorwaarden. 

 
Spreekt deze baan u aan? Stuur uw schriftelijke sollicitatie met cv en recente pasfoto voor 30 oktober 2017 aan ETF Machinefabriek B.V.                        
t.a.v. de heer T.S. Hendrikx, hr@etf.nl.   Een assessmentonderzoek kan in de selectieprocedure worden toegepast.                                                
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


