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Ben jij op zoek naar een uitdagende baan en heb je commercieel inzicht? Dan is werken binnen het 
sales team van SITECH Nederland iets voor jou! Kom werken in de wereld van het grondverzet en 
machinebesturing bij SITECH Nederland, dé Trimble dealer van Nederland. 

 
Wat ga je doen? 
Als accountmanager landmeetkundige apparatuur ben je binnen SITECH Nederland de 
commerciële specialist op het gebied van Trimble meetapparatuur en bijbehorende software. 
Je werkt landelijk en adviseert onze relaties door middel van het geven van o.a. demonstraties. 
Deze worden gegeven met Trimble GPS rovers, veldboeken, totals tations en software.  
  

• Je overtuigt de klant van de toegevoegde waarde van onze maatvoeringsproducten en 
diensten. 

• Als de klant speciale wensen heeft sta je in nauw contact met onze Product Specialist 
en met Trimble.  

• Naast verkoop, help je onze klanten ook met verhuurapparatuur, je biedt service 
overeenkomsten en trainingen welke de klant in staat stellen om met maatwerk het 
beste uit zijn investering te halen.  
 

Wij werken met een verkoopstrategie die afgestemd is op product specialisatie. Voor 
specifieke vraagstukken schakel je een van onze product specialisten in en bezoek je 
gezamenlijk de klant. Er is daarnaast een intensieve samenwerking met de verkoop 
binnendienst. Wij zijn de exclusieve vertegenwoordiger van het merk Trimble in Nederland. 
 
Wat vragen we van je? 

• Je hebt een MBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur in een technische richting 

• Je beschikt over aantoonbare commerciële ervaring; 

• Ervaring met meetapparatuur en software zoals die wordt gebruikt in de bouw, is een 
pré. Daarnaast ben je bekend met de infra sector; 

• Je staat open voor nieuwe verkoopconcepten in een traditionele markt en wil hier aan 
je bijdrage leveren; 

• Je wilt een essentiële bijdrage leveren aan de digitalisering in de infra sector; 

• Je kunt goed overweg met computers en programmatuur; 

• Je bent zelfstandig, gedreven, je houdt van uitdagingen en hecht veel belang aan de 
goede samenwerking met klanten en collega's;  

• Je bent fulltime beschikbaar 

• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 

Wie zijn wij? 
SITECH Nederland is een groeiende onderneming gevestigd in Asten (Noord-Brabant). Wij 
zijn in Nederland de enige importeur van professionele Trimble apparatuur voor grondverzet 
en wegenbouw. Wij leveren o.a. Trimble laser- en meetapparatuur, GPS machinebesturing en 
ontwerpsoftware (Trimble Business Center). Dankzij onze uiteenlopende producten helpen wij 
onze klanten om zo geavanceerd en kostenbesparend mogelijk te werken! 
 
SITECH Nederland is onderdeel van Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven. Pon 
is een internationale handels- en serviceorganisatie met bedrijven die actief zijn is zeer 
verschillende sectoren. SITECH kent een open en informele werksfeer waarbinnen 
werknemers gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen. Ons bedrijf kenmerkt zich door een 
ondernemend karakter waar ruimte is voor eigen initiatieven. Teamwork is bij ons essentieel. 
Collega’s zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het helpen van onze klanten. 
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Wat bieden wij? 
SITECH biedt een plezierige werksfeer waarbij er alle ruimte is voor persoonlijke groei en 
ontwikkeling in een interessante en uitdagende omgeving. Wij bieden een goed salaris 
(afhankelijk van kennis & ervaring) en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 30 
vakantiedagen, een ruime pensioenregeling, collectieve ziektekostenverzekering en nog tal 
van door Pon aangereikte secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast volg je een uitgebreid 
inwerkprogramma en zijn er diverse opleidingsmogelijkheden. Verder krijg je ook de 
beschikking over een eigen auto en laptop van de zaak. Dat is het voordeel van een relatief 
klein bedrijf dat onderdeel is van een groter familiebedrijf! 
 
Interesse gewekt? 
Ben je toe aan een uitdagende functie en spreekt deze vacature of eventueel een andere 
uitdaging binnen SITECH Nederland jou aan? Stuur dan je sollicitatie naar: info@sitech-
nederland.com. Wil je meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Wouter 
Pullens, 0493-681000. 
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