Gedetailleerde functieomschrijving

Sales Engineer Rental
Ingersoll Rand Netherlands/Trane is een wereldwijd opererende leverancier van
totaaloplossingen in klimaatbeheersing. Informatie over producten en diensten van Trane
Nederland: www.hetiseentrane.nl
Vertegenwoordigd in bijna alle landen van de wereld met een uitgebreid programma
koelmachines, warmtepompen, splitunits, rooftops, terminals, computerkoelers,
luchtbehandelingskasten én regelingen ondersteunt zij projecten van ontwerp tot onderhoud.
De Nederlandse markt wordt bediend vanuit een vestiging centraal in Nederland met een
eigen verkooporganisatie en een uitgebreide unit Service en Onderhoud (ca. 25 FTE).
Functieomschrijving
New business bouwen met een gerenommeerd merk; een unieke kans voor een ervaren
acquisitietalent met ervaring in de verhuurbranche! Ruime Randstad.
Je gaat, binnen de bestaande serviceactiviteiten, de verhuurafdeling binnen onze organisatie
uitbreiden; deze vorm van dienstverlening is nog vrij jong binnen de organisatie. De
verhuurproducten betreffen voornamelijk koelmachines en warmtepompen voor zowel voor
de industriële- als de facilitaire markt. Je kunt daarbij denken aan de tijdelijke vervanging van
defecte apparatuur, extra productiecapaciteit, renovaties of de inrichting van een tijdelijk
werkruimtes. Klanten zitten in de chemische- en voedingsmiddelenindustrie, maar ook
farmacie, cure en care, koeltechnisch installateurs, bedrijfshuisvesters et cetera.
Wat ga je doen:
• Je bent commercieel verantwoordelijk voor je regio en bepaalt i.o.m. de verkoopleider
de verkoopstrategie;
• Je bent zelf actief in de markt om nieuwe klanten te acquireren en kansen te signaleren
en succesvol in te vullen;
• Je stelt zelf de offertes op en zorgt voor opvolging; het complete salestraject wordt
door jou ingevuld;
• Je adviseert je relaties op technisch gebied o.a. door het maken van technische
ontwerpen en selecties.
Een zelfstandige job voor een ervaren accountmanager met koeltechnische kennis, die zowel
kan adviseren als acquireren.
Functie eisen
Voor de functie is het belangrijk dat je kennis hebt van de klimaatsystemen en dat je jezelf
thuis voelt in een dynamische markt.
Daarnaast vragen wij het volgende:

•
•
•
•
•

Je hebt een technisch diploma met een hbo werk-/denkniveau;
Je hebt bij voorkeur drie jaar saleservaring in de technische verhuurbranche;
Kennis van de installatiebranche is een must en bij voorkeur heb je klimaattechnische
kennis;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Je woont bij voorkeur in regio Midden-Nederland.

Arbeidsvoorwaarden
• Een bonusregeling is van toepassing;
• Een erg voordelig pensioen met een lage afdracht voor de werknemer;
• De kans om met trainingen en opleidingen gedegen vakkennis op te bouwen;
• Veel doorgroeimogelijkheden, zowel binnen als buiten Nederland.
Neem contact op
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Remco Ribbers, Rental
Leader Netherlands. Stuur een mailtje naar remco_ribbers@trane.com. Of bel hem direct op
06-53 15 92 39.

