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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Sales Support Engineer 
 
Ben jij technisch inhoudelijk een kei en houd je ervan met zowel de interne als de externe klanten te schakelen? Lees 
dan snel verder.  
Binnen het project team ben jij verantwoordelijk voor het evalueren en beoordelen van de project aanvragen waarbij 
je fungeert als vraagbaak, sparringpartner en adviseur voor onze klanten. De project aanvraag verwerk je in een 
offerte die niet alleen voldoet aan de technische spec’s, maar ook commercieel te verantwoorden is. Om dit te 
kunnen bereiken, benader je collega’s van verschillende afdelingen die jou voorzien van de benodigde informatie.  
 
Je technische kennis zorgt ervoor dat je een expert bent in je vakgebied en dat, in combinatie met je commerciële 
waardigheden, maakt dat je binnen deze rol tot je recht komt en op je plek zit. Je bent een betrouwbare partner voor 
je stakeholders waarbij je streeft naar een optimale samenwerking.  
 
Het project bureau bestaat uit 10 collega’s die er gezamenlijk voor zorgen dat aangevraagde projecten van a – z op 
juiste wijze worden uitgevoerd. Van offerte tot levering met alle benodigde documenten.  
 

Functie-eisen: 
Je beschikt over de juiste technische kennis, leert snel en maakt je(bedrijfs)processen snel eigen en communiceert 
op een helder en duidelijke manier. Je bent klant- en servicegericht waarbij je oog hebt voor detail. Uiteraard ben je 
oplossingsgericht en enthousiast ingesteld! Daarnaast ben je in staat om het overzicht te behouden en op het juiste 
moment met de juiste persoon te schakelen.    
 
- Afgeronde HTS Opleiding (Technische Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, of aanverwant) 
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal  
 

Arbeidsvoorwaarden: 
- Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring,  
- Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband 
- Gratificatiebonus 
- Flexibele werktijden 

Het van origine Duitse Familiebedrijf KROHNE is opgericht in 1921 te Duitsland. KROHNE levert en produceert 
hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie in de breedste zin van het woord. In Dordrecht bevinden 
de 3 KROHNE bedrijven zich op dezelfde locatie en werken zij nauw met elkaar samen om klantgericht en 
dienstverlenend te kunnen werken, te weten Altometer, Nederland en New Technologies. 
 
Op de locatie in Dordrecht werken in totaal ca. 600 personen. Het interessante en leuke aan deze  locatie is dat alle 
stadia van de ontwikkeling van een flowmeter worden doorlopen; van de klantvraag tot het produceren tot de 
levering bij de klant. Doordat alles zo dichtbij is, zijn de lijnen kort en ziet men direct het resultaat van de eigen 
inspanning! Dit is niet alleen mooi om te zien, maar ook uniek! Verder karakteriseert KROHNE zich door de 
kernwoorden: familiair, loyaal, toonaangevend en zelfstandig en veel vrijheid! 


