Het bedrijf:
Als technologiepartner, adviseur, dienstverlener en systeemintegrator, biedt PCS totaal oplossingen
voor veiligheid, intelligente gebouwen, indoor positioning, verwarming, ventilatie, airconditioning en
energiebeheer. PCS is uitgegroeid tot een allround meet-en regeltechnisch specialist in de meet-, regel- en
besturingstechniek. Zie ook onze website www.pcs-gebouwautomatisering.nl voor meer informatie over
onze dynamische werkomgeving.
Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij, op zoek naar een leergierige, gedreven, technisch
breed geïnteresseerde (young) professional, die in teamverband wil meewerken binnen ons werkgebied.

Sales Engineer (Vestiging Zwijndrecht)
Na een inwerkingsperiode waarin je vertrouwd wordt gemaakt met onze producten, software en hun
toepassingen zal je als (Junior) Sales Engineer invulling geven aan het marketing plan welke je gezamenlijk
met de Sales Manager opstelt. Als Sales Engineer ben je het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor
opdrachtgevers en ligt de focus op relatiebeheer. Daarnaast ondersteun je de calculatie afdeling met het
maken van kostprijsberekeningen en opstellen van offertes en werk je nauw samen met je collega’s van de
afdeling engineering en projectmanagement.
Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden?
• Je bent medeverantwoordelijk voor de orderintake;
• Je bezoekt regelmatig klanten, zowel eindgebruikers, installateurs als ingenieursbureaus;
• Je ontwikkelt nieuwe relaties, monitort de trends en breng deze aan binnen onze organisatie;
• Je overziet het sales proces, technisch, commercieel als contractueel, van eerste contact tot order;
• Je stelt rapportages op en bespreekt deze periodiek met de Sales Manager;
Ter ondersteuning van de calculatie afdeling:
− Calculeren en uitwerken van maatwerk oplossingen;
− Het uitwerken van detail technische kostprijscalculaties
Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen?
• Minimaal twee jaar ervaring binnen de technische en commerciële sales;
• Een afgeronde MBO of HBO opleiding relevant voor onze branche;
• Kennis van Werktuigbouwkunde en/of de Elektrotechniek is een pré, kennis van Meet en Regel,
HVAC techniek is een must;
• Een gezonde dosis zelfvertrouwen en een oplossings- en resultaatgerichte instelling;
• Goede sociale-, communicatieve- en luistervaardigheden;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Woonachtig binnen een straal van 50 kilometer van Zwijndrecht
Wat wordt jou geboden
• Een auto, laptop en een mobiele telefoon van de zaak
• 37 vrije dagen en pensioen (50% vergoeding door werkgever)
• Afwisselende en verantwoordelijke werkzaamheden
• Werkzaam in een jong, professioneel en informeel bedrijf
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en reële doorgroeimogelijkheden
• Jaarcontract en bij gebleken geschiktheid vast dienstverband
• Mogelijkheid tot het volgen van interne/externe opleidingen
Interesse?
Jouw reactie kun je versturen naar:
Persy Control Services B.V.
t.a.v. Mevr. J. van Huizen | JessicavH@PCS-gebouwautomatisering.nl | telefoon 078-6822522
Daltonstraat 12
3335 LR Zwijndrecht

