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Actuator Technology Company B.V. (ATC)
Zoeterwoude
Sales-Project Engineer (M/V), full time (40 uur)
per direct

Bedrijfsprofiel
In de wereldwijde olie- en gasmarkt is Actuator Technology Company (ATC) een jong en dynamisch
bedrijf dat pneumatische en hydraulische aandrijvingen ontwerpt en fabriceert voor de besturing van
afsluiters. Daarbij richten wij ons met name op de offshore industrie en subsea toepassingen t/m 3
km water diepte. ATC opereert internationaal; vrijwel al onze klanten zijn buitenlandse bedrijven en
eindgebruikers. Daarnaast hebben wij vertegenwoordigingen in de USA, Brazilië, het Midden Oosten,
het Verre Oosten en in Australië.
Wij hechten veel belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze mensen een
pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Onze bedrijfscultuur is
informeel. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.atc-actuators.com.
ATC is gevestigd aan de Energieweg 28, 2382 NK in Zoeterwoude (industrieterrein Grote Polder).

De functie
We zoeken uitbreiding voor ons Sales-Projectenteam dat haar vaste basis heeft in Zoeterwoude.
Salestaken:
Je zorgt voor een goede screening van aanvragen en het genereren van kwalitatief hoogwaardige
offertes. Vervolgens geef je hieraan een pro-actieve follow up zodat de kans op het boeken van de
order maximaal wordt benut. Voor de grote accounts en opdrachten geldt dat je gedurende de
opdracht betrokken blijft bij het project, waarbij je met name de commerciële kant van het contract
voor je rekening neemt. Het aangaan en opbouwen van langdurige relaties en het professioneel
ondersteunen van onze klanten is daarbij een belangrijk onderdeel.
Projecttaken:
Binnen projecten ben je verantwoordelijk vanaf het moment van binnenkomst van de opdracht tot
aan de uiteindelijke uitlevering. Jij bent degene die de contractuele details kent en je bent
verantwoordelijk voor de coördinatie en de voortgang van het project. Daarnaast ben je de spil
tussen de diverse afdelingen (o.a. inkoop, engineering en werkplaats). Verder ben je het
aanspreekpunt voor de klant en verzorg je de externe - voornamelijk Engelstalige - communicatie.
Het gaat om veelomvattende en verantwoordelijke taken, waarin jouw communicatieve en
technisch/commerciële talenten tot uiting komen. Een hoge mate van zelfwerkzaamheid en
zelfstandigheid zijn voor jou (en voor ons) belangrijk.
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Profiel
De kandidaat die we zoeken herkent zich in de volgende competenties en/of vaardigheden:

MTS-WTB met ruime relevante werkervaring of HTS-WTB (of vergelijkbaar) met minimaal 23 jaar werkervaring;

Werkervaring in een soortgelijke, commerciële internationaal georiënteerde omgeving.

Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Flexibele instelling.

Wat spreekt jou het meeste aan?
Wij komen graag met je in gesprek om te zien welke kwaliteiten jij bij ons kunt inzetten, waardoor
het mogelijk is om op termijn op salesgebied of projecten doorgroeimogelijkheden te gaan
realiseren. Dit kan zelfs een buitenlandperiode inhouden. We bieden je de ruimte om te laten zien
wat je in huis hebt, naast o.a. een marktconform salaris, een pensioenregeling en lunchvoorziening.
We nodigen je van harte uit om van gedachten te komen wisselen!

Sollicitatieprocedure
Stuur je cv naar hr@atc-actuators.com, samen met je motivatie waarom jij denkt de geschikte
kandidaat te zijn.
Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar 088-0551100 en vragen naar Natasja Brokke, HR &
Facility Coördinator.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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