
 
Interesse gewekt?  
Stuur je motivatie en CV naar Dionne Molenkamp 
Postbus 5102, 1410 AC Naarden 
E-mail kan ook: hrm@nl.endress.com 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant Solutions 
 
De functie 
Als Consultant Solutions ben jij de belangrijke schakel die zich bezig houdt met het onderhouden, 
bewerken en uitbreiden van bestaande en nieuwe accounts op het gebied van industriële automatisering 
oplossingen en overige diensten, binnen de toegewezen branches en werkgebieden 
 
Wat bieden we? 
Endress+Hauser is een familiebedrijf wat nog altijd merkbaar is aan de manier waarop wij met elkaar 
omgaan, nationaal en internationaal. De medewerker staat in onze processen centraal met als 
uitgangspunt dat wij met elkaar, als team, onze doelen nastreven. Dit uiten wij o.a. via de 
personeelsvereniging, welke meerdere keren per jaar leuke activiteiten organiseert waar een ieder aan kan 
deelnemen zodat al onze medewerkers elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. Wij bieden de 
gelegenheid tot ontwikkeling d.m.v. van opleiding en training, zowel intern als extern, met als doel een 
carrière op te bouwen binnen onze onderneming. Kort gezegd bieden wij een moderne, informele sfeer, een 
goede teamspirit en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Om nog beter te kunnen voelen wie wij zijn, kunt je 
een kijkje nemen op onze website: www.nl.endress.com.  
 
Taakomschrijving 

• Opstellen van een gedetailleerd verkoopplan voor het toegewezen werkgebied en het tijdig 
aanleveren van de activiteitenplanning voor een nader vast te stellen periode. 

• Het verstrekken van automatisering oplossingen en overige informatie betreffende, oplossingen 
van applicaties en servicediensten, met als doel het uitbrengen van een offerte en het verwerven 
van een opdracht. 

• Onderhouden van relaties met bestaande opdrachtgevers. 
• Ordelijke en adequate verslaglegging van de activiteiten in het daarvoor ter beschikking gestelde 

CRM systeem 
 

Wat vragen we? 
• Een resultaat- en servicegerichte instelling 
▪ HBO/HBO + werk- en denkniveau (bijvoorbeeld: HTS-E of EC), kennis van automatisering 

oplossingen, veldbus netwerken zoals bijv, Profibus of FF. 
▪ Vakstudies NIMA/SMA Sales A 
▪ Een aantal jaar ervaring in sales- en klantmanagement en in de commerciële, zakelijke 

dienstverlening 
▪ Hoog verantwoordelijkheid- en organisatiebewust gevoel. 
▪ Doortastend, ondernemend en resultaatgericht 
▪ Flexibel en communicatief sterk 
▪ Vloeiend spreken en schrijven van de Nederlandse taal. 
▪ Goede beheersing van de Engelse taal. 
▪ Onder de grote rivieren of in de regio Rotterdam. 
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