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De functie  

• In deze functie ben je omzetverantwoordelijk in een 
deel van Zuid-Nederland. Je hebt een neus voor 
het detecteren van commerciële kansen. Naast het 
onderhouden en uitbouwen van bestaande relaties 
weet je nieuwe klanten aan je te binden. Je 
(potentiële) klanten bevinden zich in allerlei 
branches en zijn onder andere machinebouwers, 
installateurs en producerende eindgebruikers. Je 
legt contact met zowel inkopers als technici. 

• Je gaat zelfstandig te werk. Dat betekent dat je zelf 
verantwoordelijk bent voor het maken van 
afspraken en offertes en het verwerken van 
gegevens en rapportages. Je werkt vanuit huis en 
je bent woonachtig in je rayon (of bereid te 
verhuizen). Uiteraard heb je ook regelmatig contact 
met je collega’s in Harderwijk. Je rapporteert aan de 
area sales manager. 

Ben jij de ideale kandidaat voor ifm?  

• Je bent te typeren als gedreven en enthousiast. Dat 
betekent: initiatief en risico’s durven nemen, maar 
er ook van leren! Flexibiliteit is belangrijk, maar ook 
gestructureerd en doelgericht werken. 

• Commercieel inzicht geeft je de basis om alle 
(commerciële) mogelijkheden optimaal te benutten. 
Uiteraard kun je ook op communicatief gebied 
aardig uit de voeten. Je weet moeiteloos de juiste 
toon te treffen bij diverse gesprekspartners. 
Standvastigheid en doorzettingsvermogen zijn 
daarbij zeker niet onbelangrijk. 

• Je functioneert minimaal op MBO-niveau en je hebt 
een technische achtergrond (vanuit opleiding en/of 
ervaring). Bij voorkeur heb je commerciële 
(buitendienst) ervaring. 

• Kennis van de Engelse en Duitse taal is belangrijk. 

ifm wil haar professionele team verder uitbreiden en is 
daarom op zoek naar een junior kandidaat m/v voor de 
functie van: 

Sales engineer (m/v) 
in Zuid-Nederland 

Ontwikkel jezelf en geef je carrière vorm bij 
ifm electronic! 

Gestart in 1969 met de verkoop van sensoren en 
inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende 
organisatie met meer dan 6.000 werknemers in meer 
dan 70 landen. 

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. Binnen dit team is er 
voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.  

• Solide organisatie met een goede werksfeer.  
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden 

(o.a. 30 verlofdagen + bonusregeling). 
• Producten van hoge kwaliteit. 
• Een intensieve scholing en marktgerichte 

trainingen. 

Interesse?  

Stuur dan vandaag nog je CV en sollicitatiebrief aan 
vacatures@ifm.com of naar ons postadres t.a.v. P&O. 

 


