IBS Precision Engineering is leverancier van een reeks internationaal bekende OEM's en is één van
de, slechts een handvol, strategische partners van lithografie systeemleverancier ASML. Typische
voorbeelden van producten die vervaardigd worden met behulp van IBS technologie zijn:
Hoogwaardige componenten voor de luchtvaart industrie, high-end modules en kwalificatie machines
voor de halfgeleider industrie en de meest geavanceerde CT-scanners.

In zijn behoefte om meer complex en nauwkeuriger te kunnen produceren levert IBS speciaal
ontwikkelde meetsystemen aan de maakindustrie en hun kritische expertise daarin wordt al om
gewaardeerd. Tevens heeft IBS nauwe samenwerkingen met internationale universiteiten en
bekende klanten zoals Applied Materials, Daimler, Zeiss, Rolls Royce, CERN en vele anderen. Het is
een internationaal bedrijf met hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland en dochterondernemingen in
Frankrijk en Duitsland en netwerk van agenten wereldwijd.
Wij hebben momenteel een open vacature voor:

Sales Engineer
Sales Engineer is verantwoordelijk voor:
•
•

•
•
•

Technisch consult, met de klant het bepalen van de beste oplossing.
Verwerken van alle aanvragen voor contactloze meetsystemen, poreuze luchtlager
technologie en machine tool kalibratie systemen.
o Maken van voorstellen en aanbiedingen en deze proactief opvolgen
o Verwerken van (technische) klant vragen
o Zorg dragen dat technische en logistieke afspraken worden nagekomen
o Dagelijks contact met Amerikaanse partners over technische en commerciële
haalbaarheid van producten, systemen en oplossingen.
Key account management van operationele sales van OEM klanten.
Order processing
General sales support

Wij zoeken:
Een ambitieuze persoonlijkheid met affiniteit voor
(precisie) technologie. Je hebt een technische HBO
opleiding afgerond en een aantal jaren werkervaring in
een vergelijkbare functie. Naast een flexibele en
proactieve instelling ben je stressbestendig,
nauwkeurig, klant- en servicegericht en heb je goede
communicatieve vaardigheden.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Kennis van de Duitse taal en is een pre. Je werkt graag
in een dynamische omgeving en hebt geen 9 tot 5
mentaliteit.

At the cutting edge of accuracy

De meest nauwkeurige 3D coördinaten meetmachine op de markt, de ISARA 400, is ontwikkeld door
IBS en is met een ongeëvenaarde verhouding van meetvolume tot meetnauwkeurigheid uniek in zijn
soort.

