
 
 

 

DCM EMBA Metering and Control nv, levert producten en systemen voor niveau- en debietmeting bij opslag en 

verlading van vloeistoffen. De toegevoegde waarde die wordt geleverd op het gebied van systemen voor niveau en 

debietmetingen is van groot belang voor opdrachtgevers in vele industriële branches. Met het uitgebreide 

productprogramma en de efficiënte totaaloplossingen, waarbij de gebruiker centraal staat en waarin alle grote namen 

zijn vertegenwoordigd, is onze klant verzekerd van efficiëntie, bedieningsgemak én veiligheid op zijn werkvloer. 

Onze systemen worden toegepast in o.a. de olie & gasindustrie, de (Petro)chemie, bij transportondernemingen en bij 

tankstations. DCM EMBA is VCA gecertificeerd en beschikt over een uitgebreide en gespecialiseerde 

Serviceafdeling. 

 

Om de huidige groeiende en vooral uitdagende workload mee in goede banen te helpen leiden, zijn wij momenteel 

op zoek naar een geschikte medewerker voor volgende dienst/functie met bijhorende kwalificaties; 

 

 

Sales Engineer (m/v) 

 

 
Functieomschrijving 

 

• Als Sales Engineer sta je in voor de verkoop van onze producten en diensten en bied je technisch advies aan 

onze klanten en aan je collega’s. 

• Je zorgt voor correct opgemaakte verkoopoffertes binnen de gevraagde termijn. 

• Je zorgt voor een duurzame relatie met bestaande klanten en prospecteert nieuwe klanten en opportuniteiten 

(nieuwe producten, nieuwe markten, nieuwe regio’s, enz.).  

• Je volgt de besteldossiers van leveranciers op, begeleidt de verkochte offertes (projecten) en waakt over het 

budget met bijhorende doelstellingen. 

• Je stelt de lastenboeken op voor de bouw van meetinstallaties op o.a. tankwagens. 

• Je onderhoudt technisch-commerciële contacten met tankwagenbouwers, depothouders, opslagbedrijven, 

engineeringbureaus, constructiewerkhuizen etc. 

• Als Sales Engineer benader je de markt proactief en rapporteer je aan de Sales en Engineering Manager. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Profielomschrijving 

• Als Sales Engineer heb je een hogere Technisch-Commerciële opleiding genoten of gelijkwaardig door 

ervaring. 

• Bij voorkeur heb je een eerste succesvolle ervaring in een technisch-commerciële functie (in de 

petrochemische industrie). 

• Je bent een creatief, enthousiast, extravert en ambitieus persoon die ook oplossingsgericht, doortastend, 

resultaatgericht en flexibel is. 

• Je kan zowel in team als zelfstandig werken en hebt geen 9-to-5 mentaliteit. Je bent sterk in (kost)efficiënt time 

management. 

• Je bent een commercieel ingesteld persoon die klanten kan overtuigen van de meerwaarde van u en DCM 

EMBA en bent bereid tot reizen in Benelux en Duitsland. 

• Je hebt voldoende (mondelinge) kennis van de Franse taal om deze taal te durven gebruiken bij Franstalige 

relaties.  

• Je hebt een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen (meedenken met de klant) en je bent een goede onderhandelaar. 

• Je kan vergaarde technische en commerciële theoretische kennis omzetten in de praktijk. 

• Je kan goed improviseren maar je bent ook nauwgezet en betrouwbaar in de zin van afspraak is afspraak.  

 

Aanbod 

• DCM EMBA Metering & Control biedt je een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale 

voordelen zoals firmawagen, laptop, GSM, 13de maand etc. 

• Je kan rekenen op een professionele opleiding en een aangename werksfeer tussen fijne collega’s en in 

vernieuwde werkruimtes. 

 

Voor nadere info over DCM EMBA raadpleeg de website www.dcmemba.eu . 

 

Heeft u interesse? Stuur dan uw brief voorzien van CV ter attentie van L. Vanthillo, Business Unit Manager. 

Voor meer informatie kan je bellen (+32/15 300 467) of een e-mail sturen naar leo.vanthillo@dcmemba.eu. 

 

DCM EMBA Metering & Control nv, Michel Geysemansstraat 1, 2550 Waarloos 

 

 

 

 

http://www.dcmemba.eu/
mailto:leo.vanthillo@dcmemba.eu

