
Werkvoorbereider / Verkoop Parts
SITECH Nederland - VACATURE

Ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je jouw technische vaardigheden kan combineren met commercieel
inzicht? Dan zijn wij opzoek naar jou! Kom werken in de wereld van het grondverzet en machinebesturing bij SITECH
Nederland, dé Trimble dealer van Nederland.

Wat ga je doen?
Als Werkvoorbereider ben je de centrale figuur tussen onze verkopers, klanten en inkoop. Je bent verantwoordelijk
voor het technisch uitwerken van alle door SITECH verkochte Trimble systemen en software. Je werkzaamheden
bestaan o.a. uit:

● Het technisch uitwerken van binnenkomende verkooporders (werkvoorbereiding)
● Het adviseren van verkopers tijdens de offertefase;
● Je bent verantwoordelijk voor de onderdelenverkoop aan machinefabrikanten (o.a. Volvo, Liebherr, Cat);
● Je hebt direct contact met klanten over de aanschaf van onderdelen;
● Je onderhoudt contact met Trimble over technische updates en vragen;

Als Werkvoorbereider vorm je dé schakel tussen onze verkopers en de werkplaats. Met jouw technische kennis help
je verkopers een order binnen te halen. Zodra de deal is gesloten, ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
order. Dit doe je samen met onze Planner en Inkoper. Tijdens dit proces houdt je collega’s en de klant op de hoogte
van de voortgang. Ook heb je regelmatig contact met onze leverancier Trimble. Je maakt deel uit van het kloppend
hart van SITECH!

Wat vragen we van je?
● Een afgeronde MBO opleiding (bijvoorbeeld MTS) of affiniteit met het grondverzet en infra;
● Een passie voor techniek. Ervaring met grondverzetmachines, GPS machinebesturing is een pré;
● Je kunt goed overweg met computers en software;
● Je hebt evt. ervaring met producten van Trimble, Leica of Topcon of van andere fabrikanten;
● Je kunt je inleven in het werk van onze klanten, communiceert makkelijk en komt snel tot een praktische

oplossing.
● Daarnaast beschik je over cijfermatig, financieel inzicht;

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). Onze producten
worden toegepast op de kleinste egaliseermachine tot de grootste graafmachine. Met onze producten helpen wij
onze klanten om digitaal, snel en kostenbesparend te werken!

SITECH Nederland is onderdeel van Pon, één van Nederlands grootste familiebedrijven. Pon is een internationale
handelsorganisatie met bedrijven in verschillende sectoren. SITECH kent een open en informele werksfeer
waarbinnen werknemers worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen. Ons bedrijf kenmerkt zich door een
ondernemend karakter waar ruimte is voor eigen initiatief. Teamwork is bij ons essentieel. Collega’s zijn gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor het helpen van onze klanten.

Wat bieden wij?
SITECH biedt een plezierige werksfeer waarbij er alle ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling. 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. 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 jou aan? Reageer dan via onderstaande link. Wil je
meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Stijn Willems (General Manager) via 0493-681000.


