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“Your guide to ship automation and navigation”. Met dit motto ontwikkelt, produceert en levert Praxis Automation 

Technology innovatieve automatiserings- en navigatieproducten voor alle typen zeeschepen. We zijn opgericht in 1965 en 

sindsdien internationaal toonaangevend in de scheepsautomatisering.   

Wij zoeken ter versterking van ons sales team een enthousiaste 

 

Sales Engineer 

Wat ga je doen? 

• Je fungeert als intermediar tussen klant, project afdeling en productie 

• Je onderhoudt wereldwijd contact met klanten over prijzen, levertijden en je verstrekt (technische) informatie 

over onze systemen  

• Je vertaalt de door de klant verstrekte specificatie naar een offerte 

• Je verwerkt binnengekomen projectorders en draagt deze over aan de projectafdeling en productie 

• Je houd de internationale scheepsmarkt in de gaten en past jouw kennis hierover toe in een periodieke rapportage 

• Je ondersteunt tijdens internationale vakbeurzen 

Hoe pak je dat aan? 

• Je bent pro-actief in het benaderen van klanten en stelt de juiste vragen om tot het gewenste resultaat te komen 

• Je verzamelt projectgerelateerde informatie voor een zo goed mogelijke projectoverdracht 

• Je houdt de offertestroom nauwlettend in de gaten en zorgt voor een goede follow- up 

• Je volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van automatisering en scheepsbouw  

Team 

Als sales engineer  werk je binnen het sales team. Daarnaast heb je veel contact met collega's van Project Engineering, 

productie, logistiek en financiën. Je rapporteert aan de Sales Manager. 

 

Wij vragen 

• Een starter of iemand met enkele jaren relevante werkervaring. 

• Een afgeronde opleiding op HBO niveau. 

• Affiniteit met de scheepvaart en/of automatisering en elektrotechniek is een pre 

• Je kunt denken vanuit de klant 

• Een service gerichte, flexibele collega. 

• Iemand die communicatief vaardig is, zowel in het Nederlands als Engels 

• Je werkt resultaatgericht en hebt een goed analytisch vermogen 

 

Wij bieden 

• Een baan in een en flexibele en zeer internationale omgeving 

• Een informele, collegiale werksfeer 

• Een marktconform salaris 

• Een goed secundair arbeidsvoorwaarden pakket 

• Een actieve bijdrage in een hightech omgeving 

 

Wij zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet. Alleen sollicitaties bestaande uit een CV en motivatiebrief worden in 

behandeling genomen. Schriftelijke reacties kun je sturen naar jobs@praxis-automation.nl  
Bezoek ook onze website: www.praxis-automation.nl 

 


