
 

 

Vacature Sales engineer  
 
2E Interconnection heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een van de meest 
toonaangevende kabelleveranciers van Nederland. We leveren alle soorten en maten kabels: zowel 
standaardkabels als op maat gemaakte kabels. 2E Interconnection staat bekend om haar 
productkennis, persoonlijke service en klantgerichtheid. Om aan onze verdere groei invulling te 
geven, zijn we op zoek naar een enthousiaste: 

Sales engineer 
Voor het onderhouden en uitbouwen van OEM-klanten 

In deze uitdagende functie ga je ons helpen om onze ambitieuze groeidoelstellingen waar te 
maken. Je bent zowel technisch als communicatief sterk onderlegd. Een HTS werktuigbouwkundige 
of technisch bedrijfskundige achtergrond is dan ook gewenst. 

Je bent als Sales engineer verantwoordelijk voor:  

 Het onderhouden en uitbouwen van onze OEM-klanten in uiteenlopende branches. 
 Inventariseren van de behoeften van de klant en een advies op maat geven. 
 Aansturen van projecten waarbij engineering, inkoop, calculatie en productie naadloos op 

elkaar aansluiten. 
 Ondersteunen van het sales en engineeringteam van aanvraag tot order. 
 Voorstellen voor productverbeteringen. 

Daarbij werk je intensief samen met collega’s van werkvoorbereiding, inkoop en verkoop. 
Aanvragen worden samen met de commercieel medewerkers binnendienst opgevolgd, waardoor je 
volledig inzicht hebt in het gehele verkooptraject. 

Voor deze fulltime functie (40 uur per week) gaat de voorkeur uit naar gedreven kandidaten met 
een technisch commerciële achtergrond met kennis van kabels en/of connectoren. Heb je 
zelfsturende capaciteiten en is het motto denken in kansen en mogelijkheden je op het lijf 
geschreven? Dan zoeken wij jou! 

Functie eisen:  

 Hbo werk- en denkniveau  
 Gedegen technische kennis 
 Communicatief sterk  
 Service gericht, gedreven en ambitieus  

Interesse? Wij bieden: 

Werken bij 2E Interconnection is werken in een no-nonsense cultuur, maar… op het gebied van 
kwaliteit en passie voor het vak doen we geen enkele concessie. 2E Interconnection biedt je een 
prettige werksfeer waarin je alle support en mogelijkheden krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.  

Je kunt je e-mail met motivatie en cv richten aan Erik van Hees: erik@2e-interconnection.com. 

2E Interconnection BV 
Ketelmeer 9 
5347 JX  Oss 


