
 
 
Wij zoeken een energieke sales engineer voor elektrische 
distributiesystemen (fulltime) 
 

Geyer Nederland B.V. in het kort: 
 
Ons bedrijf is gevestigd in Apeldoorn, op het Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, dichtbij de snelweg A50. 
Geyer Nederland is al sinds 1990 een vooraanstaand specialist op het gebied van verdelertechniek. 
 
Wij produceren in opdracht van onze klanten diverse verdeelsystemen. Dat varieert van grotere 
verdeelsystemen tot 5000 Ampère voor industrie en utiliteit tot kleinere installaties voor kantoorpanden 
of voor bewoning bestemde gebouwen. Ook voor de energiedistributie in de recreatiebranche zijn wij 
de juiste partij.  

Daarnaast leveren wij lege buitenopstellingskasten en losse componenten.       

Wij begeleiden onze klanten bij het maken van de beste keuzes om binnen de geldende norm tot de 
beste oplossing te komen voor de energiedistributie in elektrotechnische installaties.      

Wij zijn een onderneming waarbij het werken als team zeer belangrijk is. De communicatielijnen 
binnen het bedrijf houden we graag zo kort mogelijk. Daarbij kijken wij voortdurend met onze 
medewerkers en klanten naar de ontwikkelingen in de markt.                                                                 

De kernwoorden die bij ons bedrijf passen zijn: persoonlijk contact met de opdrachtgever, brede 
kennis en ervaring, veelzijdigheid, onafhankelijkheid, flexibiliteit, snelheid, maatwerk en 
leveringszekerheid. 

                                                                                                                                                                   
Wij zijn op zoek naar een sales engineer die ons verkoopteam kan versterken.                                                                                                                                                                      

Functie: 

• Als verkoper buitendienst weet je de relatie met bestaande klanten te onderhouden, uit te 
bouwen en te verdiepen. Je houdt je bovendien bezig met de groei van Geyer Nederland B.V. 
door nieuwe klanten aan je te binden. 

• Je geeft advies aan klanten over nieuwe aanvragen van projecten en indien mogelijk werk je 
deze ter plekke uit en geef je (richt)prijzen af. 

• Je weet welke projecten bij de klanten lopen.  
• Je werkt nauw samen met je collega’s van de binnendienst en de afdeling calculatie. 
• Het onderhouden van de contacten met de groothandels waar we mee samen werken behoort 

ook tot je takenpakket.  
• Bij deelname aan een beurs vertegenwoordig jij samen met je collega’s Geyer Nederland B.V.  
• Je houdt de ontwikkelingen bij op jouw vakgebied 
• Tot slot verlies jij je targets maar ook zeker de strategie en doelstellingen van Geyer 

Nederland B.V. niet uit het oog.  
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Wat verwachten we van jou: 

• Je bent klantgericht en hebt commercieel inzicht 
• Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Cijfermatig ben je sterk  
• Je hebt een technische achtergrond 
• Je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie 
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
• Je bent bekend met tekenprogramma’s zoals AutoCAD en/of AutoSketch 
• Wanneer je kennis hebt van de Duitse taal, Microsoft Dynamics NAV en verdeelsystemen is 

dat een pré 
• Je bent woonachtig op een centraal gelegen plek in Nederland   

Geyer Nederland B.V. biedt jou: 

• Een fijne werkomgeving waarin je samenwerkt met gedreven en gezellige collega’s 
• Een goed salaris conform de CAO Metaal & Techniek 
• Een telefoon, laptop en een auto van de zaak 
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling  
• Een goede pensioenregeling 
• Opleidingsmogelijkheden 
• 25 vakantiedagen 
• 13 ATV-dagen volgens de bedrijfsovereenkomst. 
• 8% vakantiegeld en een winstuitkering (indien het bedrijfsresultaat het toelaat) 

Laat het ons weten!  

Ben je ervan overtuigd dat jij dé uitgelezen persoon bent om invulling te geven aan deze functie? En 
ben je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt? Laat het ons weten en 
solliciteer nu door je motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitatie@geyer.nl ter attentie van mevr. 
Jacintha van der Zouw (Personeelszaken) 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEYER NEDERLAND B.V. WEEGSCHAALSTRAAT 50 7324 BH APELDOORN  055 5998200 


