
        
 
 

VACATURE SALES ENGINEER (SE M&K) 

 

Wil je werken in een klant- en servicegericht bedrijf in een gezellig team met volop 
mogelijkheden voor eigen initiatief? 
 
Voor onze groeiende klantenkring in de internationale markt hebben wij een vacature 
voor SALES ENGINEER.  
 

 

 
Functieomschrijving 

 
De Sales Engineer: 
 

• maakt deel uit van het in-house Sales & Marketing team en is verantwoordelijk 
voor de technisch inhoudelijke invulling van offertes voor zowel de verkoop van 
nieuwe kalibratie instrumenten als ook het aanbieden van kalibratie- en 
reparatie diensten; 

• treedt zelfstandig in contact met klanten en prospects gedurende het hele 
offerte traject; 

• levert technisch inhoudelijke ondersteuning aan de afdeling customer service; 
• rapporteert inhoudelijk aan de  Sales & Marketing directeur. 

 
Het Sales & Marketing team wordt operationeel aangestuurd door de algemeen 
directeur. 

 
Hoofdtaken  
 

• Vertalen van offerte aanvragen naar een aanbieding van producten en/of 



diensten in nauwe samenwerking met de binnendienst medewerkers; 
• Vergaren van de nodige details en informatie bij zowel klanten als leveranciers; 
• Schriftelijk en mondeling adviseren van klanten. 

 
Vereiste vaardigheden  
 

• Bachelor diploma in een technische of technisch-commerciële studierichting; 
• Aantoonbare kennis van metrologie en kalibraties; 
• 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie; 
• Accuraat en service gerichte houding; 
• Talenkennis: Nederlands en Engels vloeiend, zowel mondeling als schriftelijk. 

Duits is een pré; 
• Gewend om met office automation en CRM systemen te werken. 

 
Standplaats 

Het betreft een voltijd (40 uur) functie met als standplaats het Minerva kantoor-
werkplaats in Amersfoort. 

 
Solliciteren 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk de Lange via 06–51 56 81 91 
of direct uw sollicitatie sturen naar: jobs@minerva-calibration.com   



        
 
Profiel Minerva Meettechniek B.V.   
 
Ons team heeft één doel: onze klanten premium drukkalibratieproducten en -diensten 
leveren. Om zorgeloze, betrouwbare traceerbaarheid van vacuüm tot zeer hoge druk 
te waarborgen. 

Minerva is een internationaal gerenommeerd en gewaardeerd bedrijf met een trouwe, 
veeleisende en groeiende klantenkring. Onze klanten komen uit industrieën zoals de 
lucht- en ruimtevaart, procesinstrumenten, olie en gas, energieproductie en 
farmaceutische industrie en bevat meerdere nationale meetinstituten. Onze 
drukkalibraties zijn ISO / IEC 17025 geaccrediteerd. 

 

Onze kernwaarden  

We hebben aandacht voor elkaar en onze klant. Onze kernwaarden zijn integer, 
involved, innovative, skilled en service oriented. Wij leven naar deze kernwaarden en 
meten jaarlijks in hoeverre onze merkbelofte en kernwaarden door onze klanten 
worden beleefd. Dit houdt ons scherp en zorgt voor verbeteringen waardoor onze 
klant een betere dienstverlening ervaart.  

 
Onze missie 

Minerva Metrology and Calibration verleent hoogwaardige kalibratie services, waarbij 
onze klanten kunnen rekenen op ‘carefree traceability’: betrouwbare herleidbaarheid 
en de zekerheid dat u uw instrumenten zorgeloos aan deskundigen kunt overdragen. 

 
Onze visie 

Het is onze ambitie om wereldwijd bekend en erkend te worden als hoogwaardige 
metrologie partner. Wij doen elke dag ons best om een betrouwbare en transparante 
partner voor onze klanten te zijn. Om hen innovatieve kalibratiediensten te verlenen, 
zonder dat zij zich ergens zorgen over hoeven te maken. 

 
Oorspronkelijk was Minerva actief in de automobielindustrie. Dit is door de jaren heen 
doorontwikkeld en vanaf de jaren tachtig zijn wij uitsluitend actief in de high-end 
drukmetrologiemarkt. 

 
Onze focus ligt nu op het leveren van uitstekende high-end en hoge precisie 
drukkalibratie instrumenten en de service en ondersteuning daarvan. Wij zijn tevreden 
als onze klanten nauwkeurig en veilig kunnen werken met zo min mogelijk downtime. 

 


