Indutecc Renewable Solutions, onderdeel van de Schuurman Groep is specialist in duurzame
energie oplossingen met zonnestroom en energieopslag systemen.
Wij brengen “Best of Class” producten naar de Nederlandse markt. In een branche waar kwaliteit vaak
een ondergeschoven kindje is maken wij het verschil. We werken stuk voor stuk met fabricaten welke
op basis van innovatieve oplossingen unieke producten brengen. Onze keuze laten wij leiden door
een gedegen selectie waarbij wij alleen kiezen voor fabricaten welke hun sporen reeds dik verdiend
hebben en een sterke groei doormaken. Geen Me-To producten maar specifieke oplossingen van
bewezen kwaliteit. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar Europese fabricaten met aantoonbare
claimbare garanties (iets wat in de zonnestroom wereld nog wel eens te wensen overlaat).
Door sterke product-markt-combinaties bieden wij binnen ons portfolio concepten welke gezamenlijk
een totaal of deeloplossing kunnen bieden. Dit doen wij op gebied van zonnestroom al dan niet in
combinatie met energieopslag systemen. Onze specifieke projectbenadering bestaat uit een goede
inventarisatie van de klantbehoefte en een daaruit volgend eerlijk advies t/m de realisatie,
inbedrijfstelling en nazorg. Kortom: Turn-key & ontzorgen! Indutecc Renewable Solutions werkt
landelijk met erkende installateurs om onze projecten te installeren.

Voor de regio Zuid Nederland zijn wij op zoek naar een enthousiaste
Sales Engineer
Standplaats vestiging Breda

In deze fulltime functie ben je het aanspreekpunt voor onze klanten en onze partners. Je adviseert, je
doet de engineering, je maakt offertes en bent de vraagbaak bij de implementatie van zonnestroom en
of energieopslagsystemen. In beginsel is dit een binnendienst functie en waar nodig help je onze
partners, klanten bij de montage en inbedrijfstelling van onze duurzame energieconcepten op locatie.

Profiel:
-

MBO+/HBO werk en denkniveau Elektrotechniek

-

Hands on mentaliteit, een kantoor functie afwisselen met werken op locatie

-

Ervaring met zonnestroom en/of energieopslagsystemen is een pre

-

Goede commerciële vaardigheden

-

Je kunt je verplaatsen in de vraagstelling van de klant

-

In bezit van rijbewijs B

-

Teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken

Wij bieden jou:
-

Goede salariëring, passend bij deze functie, conform CAO Elektrotechnische groothandel

-

Mogelijkheid om je zelf te ontplooien, opleidingen en trainingen

-

Werken in een prettig team van specialisten waarbij jouw inbreng belangrijk is.

Voor vragen omtrent deze vacature of voor het versturen van u sollicitatie kunt u zich wenden tot de
heer Eloy de Kort, Salesmanager Zuid Nederland, bereikbaar onder telefoonnummer 06-51318808 of
email: edekort@indutecc.nl

