
Sales Engineer

Ben jij de Sales Engineer met technische kennis die wij zoeken?

Squarell levert als specialist van voertuigdata een grote bijdrage aan het verbeteren van het 
rendement van voertuigvloten. De Sales Engineer die wij zoeken biedt bedrijven, die zich 
bezighouden met efficiëntie, onderhoud, veiligheid, milieu e.d. van voertuigvloten, de juiste 
apparatuur voor het verzamelen, corrigeren en doorsturen van de data. 
Met onze zelfontwikkelde apparaten, lezen wij contactloos informatie van voertuignetwerken en 
verzenden die naar de server, zodat via een API de data beschikbaar komt voor de gebruiker.  

Als Sales Engineer
• Ben je in het bezit van minimaal een HBO diploma
• Beheers je de techniek van consultative selling en multi level sales
• Ben je het aanspreekpunt voor voertuigdata-oplossingen
• Werk je vanuit ons team en ben je ondernemend 
• Heb je enkele jaren ervaring met technische apparaten zoals modems en interfaces
• Heb je feeling voor data, databases en API’s
• Beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal, kennis van de  
 Franse- en Spaanse taal is een pré

Je werkgebied is Europa (zonder de Duitstalige landen) waardoor je regelmatig zult reizen.

Jouw persoonlijke kenmerken
Innovatief | Nieuwsgierig | Communicatief | Onderzoekend | Oplossingsgericht | Creatief

Wat bieden wij jou?
De ondersteuning om je te ontwikkelen tot een veelzijdige Sales Engineer met nieuwe ideeën 
en initiatieven. 

Vestiging Noordwijkerhout | Werkweek 32-40 uur | Tijdelijk contract, intentie vast dienstverband

• Flexibele werktijden (4 x 9 mogelijk)
• 25 vakantiedagen
• Salaris tussen € 3.500 en € 4.500 afhankelijk van kennis en ervaring
• Een provisie op basis van de omzet
• Pensioenregeling bij Zwitsersleven
• 8% vakantiegeld
• Een laptop, een telefoon en een auto van de zaak

Squarell 
Squarell is onderdeel van de Buysman Holding Group (BHG). Wij zijn een familiebedrijf waar 
medewerkers zich snel thuis voelen. Bij de BHG werken ruim 40 medewerkers. Onze bedrijfs-
cultuur is informeel, betrokken en ondernemend. De interne communicatielijnen zijn kort. 

Interesse?
Wij ontvangen graag je reactie via hr@buysmanholdinggroup.com of je kunt bellen met de
afdeling HR, telefoonnummer 0252-700227.

Meer informatie: squarell.com | buysmanholdinggroup.com

Noot voor bureaus: op acquisitie n.a.v. deze vacature gaan wij niet in.

ADVANCED ENGINEERING | CANBUS & VEHICLE DATA | CLIMATE CONTROL | INDUSTRIAL CONTROL
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