
 
 

Vacature SALES ENGINEER Hoopman e&e 2021 
 
 
Hoopman e&e heeft meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling, productie, verkoop en 
aftersales van ‘Seed enhancement’ machines. Onze organisatie biedt complete oplossingen aan 
voor het (vol) automatisch verwerken en behandelen van praktisch alle zaaizaden, in zowel de 
groente- alsook de akkerbouwsector. 
 
Met als doel het realiseren van toegevoegde waarde aan zaaizaad van onze klanten in binnen én 
buitenland. Met ongeveer 60 medewerkers wordt er gewerkt aan een mooi en betrouwbaar 
gamma van machines, waarvan de zaaizaad technologie een zeer belangrijke is.  
   
Wij zijn op zoek naar een Sales Engineer, met affiniteit voor de zaaizaad branche, die zich zowel 
thuis voelt op een commerciële- alsook technische afdeling.  
Je bent een goede sparringpartner voor onze, vaak zeer hoog gekwalificeerde, counter-parts.  
De projecten worden wereldwijd uitgevoerd en geleverd.  
Als onderdeel van het salesteam werk je mee aan innovatieve en kwalitatief hoogstaande 
systemen die bijdragen aan een verantwoorde en duurzame land- en tuinbouw.   
Je wordt (mede) verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van het wereldwijde 
klantenbestand. Je werkt intensief samen met het binnendienst team. 
Met jouw technische én commerciële inzicht ben je een unieke spil tussen het Sales- en 
Engineering/Project Team.  
 
Als Sales Engineer zijnde heb je zelf ook veelvuldig klantcontact. Een neus hebben voor 
commerciële kansen is dus erg belangrijk, die kansen vervolgens met het Team binnenkoppen      
is natuurlijk het ideaalplaatje.  
Tot het takenpakket behoort verder: 

 Het uitbrengen van advies richting (potentiële) klanten over de technische producten; 
 Het opstellen van offertes en uitwerken van bijbehorende technische tekeningen; 
 Het boven water brengen van klantwensen;  

 
Functie-eisen: 
Je beschikt over de benodigde technische kennis en inzichten zodat je snel weet waar de klant 
over praat. Inhoudelijke kennis zet je in om een handtekening onder de offerte te krijgen.  
 
Als jij de perfecte kandidaat bent beschik je over: 

 Een hbo werk- en denkniveau, je beschikt daarbij over een afgeronde technische 
opleiding in bijvoorbeeld; 
o Werktuigbouwkunde 
o Procestechniek 
o Electrotechniek 
o Laboratoriumtechniek 
o Land- en tuinbouw opleiding met mogelijk zaad productie/technologische invulling 

 Je hebt ruime technische kennis en commercieel inzicht; 
 Je spreekt je talen, naast de Nederlandse taal beheers je ook het Engels en minimaal één 

van de andere EU talen zoals Frans, Italiaans of Duits; 
 



 
 

 
 
 
 

 Je hebt kennis van MS Office,  ERP-systemen, kunt omgaan met, c.q. het lezen van 
technische tekeningen en begrijpt besturingstechnieken; 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
 Je kunt goed klant- en servicegericht werken;  

Uiteraard kun je zowel zelfstandig als in groepsverband werken en ben je flexibel en 
stressbestendig. Ook moet je accuraat en zorgvuldig kunnen werken en kunnen zorgen voor een 
goede documentatie.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Als Sales Engineer heb je de nodige verantwoordelijkheden. Daar staan uiteraard ook erg 
interessante voorwaarden tegenover:  

 Een afwisselende en uitdagende functie met toekomstperspectief binnen een 
gerenommeerd bedrijf in haar vakgebied.  

 Beloning naar ervaring en opleiding.  
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaal. 
 Werkverband: Fulltime / Parttime. 
 Standplaats: Aalten, mogelijkheid deels vanuit huis te werken. 

 
Je sollicitatie e-mail met motivatie kun je sturen aan: info@hoopman-equipment.nl 
 

 
 
 
 
 


