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Draag je techniek in je hart en gebruik je deze kennis om deals te scoren?  
Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 
Ter ondersteuning van ons sales en engineering team zijn wij namelijk op zoek naar een nieuwe  
collega.  
 
De functie 
 

Als Sales Engineer Bulk Projects ben je verantwoordelijk voor de verkoop van gas en installaties 
met een waarde tussen de 10 en 500K 
Concreet betekent dit dat je de volledige commerciële en technische projectverantwoordelijkheid 
voor je rekening zal nemen : van acquisitie, klanten behoefte in kaart brengen, technisch voorstel 
opmaken, gas en installatie verkopen tot het volledige projectmanagement van realisatie tot aan 
de oplevering bij de klant.  
Hier werk je nauw samen met onze eigen engineersafdeling (designers, project managers, 
werfleiders, monteurs en onderaannemers.) na het binnenhalen van een project. 
 
Je hebt de vrijheid om zelf je agenda te bepalen, teneinde je doelstellingen te behalen.  
Dit weliswaar na een doorgedreven opleiding. 
Je bent een actieve klantenbezoeker en bent creatief in het zoeken van new business.  
Je analyseert het productieproces van de klant en biedt een toegevoegde waarde door dit proces 
te optimaliseren. Dit voornamelijk binnen de food-sector, maar je hebt ook kennis van of interesse 
in andere sectoren, zoals chemie, lassen en snijden,… zodat je als back-up voor je collega’s kan 
fungeren 
Rapporteren doe je aan onze salesmanager 
Vanzelfsprekend ben je een initiatiefnemer en heb zelf ook ideeën waar we ons strategisch 
moeten op richten naar de toekomst toe. 

  
Wie zoeken we? 
Je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (vb. Elektro-Mechanica, Chemie , …)  
Je hebt een hoge gunfactor, niet alleen door je expertise maar ook door je uitstraling en 
enthousiasme. Je gaat graag om met mensen, bent mondig en trekt je goed uit de slag aan de 
onderhandelingstafel bij de klant. 
Je bewaart het evenwicht tussen empathisch zijn voor de klant en assertief zijn voor Messer. 
Je hebt een brede interesse in techniek (beheer en toepassingen van gassen ) en je hebt de 
sales skills om deze aan de man te brengen. 
Je hebt lef, als netwerker vind je snel de weg naar de juiste contactpersoon.  
Naast de Nederlandse en Franse taal beheers je ook het Engels. 
Wanneer je niet op de baan bent, ben je aan de slag in ons HQ te Berchem (Antwerpen). 
  
Wat bieden wij? 
Een continue opleidingsprogramma dit zowel technisch als commercieel om je persoonlijke groei 
en ontwikkeling te ondersteunen. Een uitdagende, zelfstandige positie binnen een stabiel, 
professioneel en financieel gezond familiebedrijf met een solide basis en goede naam in de 
markt. Uiteraard bieden wij een marktconform salaris, auto en tools om je functie goed uit te 
kunnen oefenen. 

 


