
 

 
Heb je vragen over de functie, neem  contact op met Stefaan van Durme +32 2 481 80 09 
Heb je vragen over de procedure, neem  contact op met Joost de Puij +31 78 6 306 274 
Wil je direct solliciteren stuur dan je CV en motivatiebrief naar NL-HR@KROHNE.com 
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KROHNE Belgium is  voor de locatie Groot Bijgaarden op zoek naar een: 

 

inside sales engineer 
Als inside sales engineer draag je dagelijks bij aan de verkoop van onze hoogwaardige producten. In deze functie 
werk je samen in een team van inside sales engineers aan de optimale ondersteuning van de outside sales engineers 
en de klant. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de (potentiële) klanten en beantwoord telefonische vragen en 
verzoeken zodat deze een uitstekende service worden geboden. 
Je ondersteunt de outside sales engineers in hun relatie met (potentiële)  klanten ten einde ordeplaatsingen te 
bevorderen. Na orderplaatsing draag je zorg voor de juiste administratieve afhandeling. 

Wij vragen: 

• Bachelor werk- en denkniveau;  

• Je hebt een Electromechanica achtergrond; 

• Je beheerst de Engelse, Franse en Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je bent communicatief vaardig, oplossingsgericht en commercieel ingesteld; 

• Je bent full-time beschikbaar. 

Wij bieden: 

Een dynamische functie in een gedreven en familiaire omgeving. Een dertiende maand, een jaarlijkse bonus, 

maaltijdcheques,  een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, een vergoeding van kosten eigen aan de 

werkgever. 

 

Je hebt jezelf herkend in bovenstaande kwalificaties, je wilt graag in een gemotiveerd team werken aan de verkoop 

van technische hoogwaardige producten en je enthousiasme is gewekt, solliciteer dan direct. 

KROHNE bied je een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om jezelf te 

ontwikkelen. 

KROHNE is een wereldwijd toonaangevende producent en leverancier van complete meetoplossingen voor 
industriële procesinstrumentatie. Het expertiseniveau op het gebied van procesmeting is uniek, niet alleen in 
standaardtoepassingen, maar ook in veeleisende toepassingen die maatwerk vereisen. KROHNE heeft 15 
productielocaties in 10 landen en is daarnaast in ruim 40 landen vertegenwoordigd door agentschappen. 
 
 


