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Sales Engineer AEP Hybrid Power  
 
Bedrijf: AEP International B.V. 
Productgroep: AEP Hybrid Power  
Functie: Sales Engineer  
Markt: Vermogensomvormers, Energieopslag systemen, Megawatt Charging Systems (MCS) voor o.a. 
maritieme toepassingen en zwaar elektrisch materieel 
Opleiding: Elektrotechniek (energie) of Automotive engineering 
Werkuren: Fulltime, +/- 40 uur 
 
De functie 
Je werkt samen binnen het verkoopteam met binnen-/ 

buitendienst verkoop, orderdesk en engineering. Je zult 

werkzaam zijn op de front office waar je samen met twee andere 

collega’s de klanten en leveranciers zowel technisch als 

commercieel te woord staat. Tijdens het project zal er een 

overdracht plaatsvinden aan de applicatie engineer.  

Jij bent verantwoordelijk voor het vertalen van de klanteisen naar 

de juiste technische oplossing. Jouw werkveld zal voornamelijk 

gericht zijn op snelle (bi directionele) DCDC/ACDC converters, supercapacitor energieopslag 

systemen, batterij laadsystemen, omvormers voor fuel cell applicatie. 

 

Jouw belangrijkste taken en werkzaamheden 
De werkzaamheden van de Sales Engineer bij AEP Hybrid Power omvat o.a. de volgende taken:  

• Na de inwerkperiode en trainingssessies o.a. te Duitsland ga je onder begeleiding van de 

Sales Manager aan het werk in de binnendienst, daarnaast bestaat de mogelijkheid dat je 

mee reist naar klanten.   

• Opmaken en uitwerken van aanvragen, calculaties, en technisch/commerciële offertes; 

• Analyseren van specificaties en omzetten naar systeem-,  product-, componenteisen, 

alsmede normen en voorschriften. 

• Onderhouden van contacten en relaties met leveranciers; 

• Technisch advies en ondersteuning naar onze afnemers en de buitendienst; 

• Order afwikkeling en projectoverdracht; 

• Eventueel schetsen opmaken in tekenprogramma’s  (S-plan / MS Visio / SolidWorks); 

• Je bent werkzaam in een internationale werkomgeving en bereid om regelmatig af te reizen 

naar het buitenland, hierbij is een reisduur van enkele dagen tot een week niet uitgesloten. 

De functie-eisen 

• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. 

• Je begrijpt en ontwerpt single line diagrammen, elektrische 

schakelingen en mechanische ontwerp tekeningen; 

• Je bent zelfstandig, klantgericht, beschikt over een 

analytisch denkvermogen, en beschikt over brede 

technische kennis; 

• Je bent communicatief vaardig en bent commercieel 

ingesteld; 

• Je bent enthousiast en hebt een flexibele houding; 
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• Minimaal 3 jaar werkervaring in vergelijkbaar vakgebied; 

• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

 

Wat bieden wij jou?  

• Doorgroei mogelijkheid naar de buitendienst verkoop; 

• Doorgroei mogelijkheid richting (technisch) Project Management 

• Een zelfstandige verantwoordelijke functie waar ruimte is voor persoonlijke groei en 

ontwikkeling binnen een groeiend bedrijf 

• Een dynamisch team waar men zorgt voor elkaar 

• Mooie moderne kantoorruimtes en voorzieningen 

• Een internationale werkomgeving met hele diverse klanttypen over de hele wereld verspreid 

• Regelmatig reizen naar het buitenland is onderdeel van de functie 

• Gezellig bedrijfsrestaurant waar je zelf je lunch kunt samenstellen 

• Op zijn tijd een gezellig bedrijfsuitje 

 

Interesse 
Lijkt dit jou een toffe job? En voldoe je aan alle bovenstaande functie eisen? Of voldoe je misschien 
niet aan alle functie eisen, maar wordt je wel enthousiast van de vacatureomschrijving? Stuur dan 
direct jouw motivatiebrief inclusief CV en laat ons weten waarom jij de geschikte kandidaat voor 
deze vacature denkt te zijn. Je kunt een mail sturen naar Dhr. D. Honing via email d.honing@aepint.nl 
of je kunt direct bellen op 078-692 2100. 
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