
 

   

 
 

  
 

 

 

KROHNE Nederland is op zoek naar een: 

 

Sales engineer  

 
Als sales engineer voor de regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel) is je voornaamste taak 

het correct beheren en uitbouwen van de bestaande klantenkring met als doel het realiseren van groei in 

omzet en marktaandeel.   

 

Dagdagelijks ben je bezig met het juist beheren en adviseren van bestaande klanten d.m.v. bezoeken en 

telefonische contacten en het op een goede manier verder uitbouwen van onze duurzame relaties met de 

bestaande klanten. Het aandragen van leads en prospects met als doel het vergroten van de klantenkring is 

hierbij belangrijk. 

Je informeert onze klanten op een correcte wijze over technische oplossingen die wij kunnen aanbieden en 

het commercieel begeleiden hiervan. Tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden werk je nauw samen de 

afdelingen verkoop binnendienst, marketing en service. 

 

Wij komen graag met jou in contact wanneer jij jezelf herkent in de rol als sales engineer, je weet valkuilen te 

herkennen, je bent oplossingsgericht, je bent flexibel, zeer zelfstandig, klantgericht en commercie zit in je 

bloed.  

 

Je achtergrond: 
 HBO  niveau (Electrotechniek, CE, WTB, TN, CT). 

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare branche. 
 Brede interesse in sales en techniek. 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels, Duits is een pré. 
 Pro-actief, klant-en resultaatgericht 
 Analytisch sterk, oplossingsgericht 
 In het bezit van rijbewijs B 

 

Heb je vragen over de functie of de procedure, neem dan contact op met Lisette 
Verhaegen 078-6306309. Wij zien je motivatie en CV graag tegemoet!  

 
KROHNE Altometer ● Afdeling HR 
Kerkeplaat 12 ●3313 LC Dordrecht, Postbus 110 ● 3300 AC Dordrecht    
Tel.: +31 78 630 6300 ● NL-HR@KROHNE.com 

 
 

 

 

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. 
 
KROHNE Nederland is gevestigd in Dordrecht en heeft ongeveer 30 medewerkers. Zij is een grote verkoopafdeling binnen 
de KROHNE groep. KROHNE Nederland behartigt de verkoop in Nederland van het complete pakket meetinstrumenten 

dat door de KROHNE groep ontwikkeld is en wordt geproduceerd. 
 
De meeste medewerkers werken al jaren met veel plezier voor KROHNE. Er heerst een informele werksfeer met 
voldoende ruimte voor zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. 
 
 
 
 
 

 


