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Wat ga je doen?  
• Als Inside Sales Engineer ben je ervoor

verantwoordelijk, dat de klanten juist geïnformeerd 
worden over nieuwe producten en applicaties 

• Je hebt zelf rechtstreeks contact met de klant. Je
beantwoordt vragen omtrent prijzen, producten en 
offertes en zorgt tevens voor een accurate 
administratieve afhandeling. 

• Je staat dicht bij onze klanten (productiebedrijven,
studiebureaus, …) dit d.m.v. een gevarieerde 
aanpak en via verschillende kanalen (o.a. online, 
mobile…) zodat klanten op een efficiënte manier 
geïnformeerd worden 

• Je bent oprecht geïnteresseerd, kan goed luisteren n
en geeft klanten graag professioneel advies 

• Je maakt deel uit van een hechte ploeg en rt
rapporteert aan de Sales Manager 

Wat maakt van jou onze nieuwe collega ? 

• h
of

Je bent in het bezit van een diploma Hoger 
Technisch Onderwijs, gespecialiseerd in elektriciteit, 
elektronica of elektromechanica

• Kennis van industriële automatisatie is een plus
• Je bent resultaat- en taakgericht, toont initiatief en

betrokkenheid bij je klanten en de organisatie.
• Je bent communicatief en vlot
• Je moedertaal is Nederlands, goede mondelinge en 

schriftelijke vaardigheden in het Frans en het Engels
zijn een plus

Succes gerelateerd aan groei biedt onze relaties en 
werknemers perspectief voor de toekomst. Dat zorgt 
ervoor dat we ons team verder zullen versterken en 
uitbouwen met een:  

INSIDE SALES ENGINEER (m/v)  

Jij bent het aanspreekpunt en zorgt voor verdere 
ontwikkeling van de commerciële activiteiten voor de 
relaties van ifm. 

Ontwikkel jezelf en geef je carrière vorm bij 
ifm electronic! 

Hoogste kwaliteitsstandaarden en voortdurende 
innovaties zijn deel van ons succes. De betrokkenheid 
naar onze klanten en medewerkers is een belangrijk 
onderdeel van onze filosofie 

Wat kan je van ifm  verwachten?  

• Een enthousiast team van 22 leden
• Producten van hoge kwaliteit en continu nieuwe

producten
• Grote afwisseling door onze brede product range en

de verscheidenheid van klanten en industrieën
• Een continue opleiding in de wereld van industriële

automatisatie, ruime ontplooiingsmogelijkheden voor
ambitieuze technici

• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met diverse
extralegale voordelen

Interesse?  

• Neem vandaag nog contact op, wij kijken ernaar uit u 
te ontmoeten voor een eerste kennismaking :

People @ People bvba
Pascale De Koning
e-mail : pascale@peopleatpeople.be 
M +32 (0)474 844 400




