
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

(Junior) Sales Engineer 
Petrogas breidt uit! En daarom op zoek naar versterking voor de Sales afdeling 
 
Omschrijving van jouw functie 
Als Sales Engineer ben je verantwoordelijk voor de verkoop van de process-systemen en totaaloplossingen 
van Petrogas. Hiertoe behoren (aard-)gasbehandelings- en een verscheidenheid aan overige process- 
installaties voor grote industriële klanten wereldwijd. Daarnaast verschuift het werkgebied van Petrogas 
steeds meer naar de circulaire economie. Installaties die van afvalplastic weer chemische grondstoffen 
kunnen maken, of CO2 kunnen opvangen uit rookgassen en deze afvalstoffen weer waardevol maken. Of het 
engineeren en bouwen van een stoomnetwerk om restwarmte te benutten. We zoeken mensen die deze 
transitie van Petrogas mede vormgeven! Pioniers, veranderaars, ondernemers. 
Je behandelt een aanbieding/tender technisch en commercieel, vanaf het moment van aanvraag tot en met 
opdracht/contract. Hieronder vallen onder andere communicatie met en regelmatig bezoeken van de 
(internationale) klant, technisch inventariseren en uitwerken van het systeem, prijsbepaling, uitwerken 
offertes, contractonderhandelingen en uiteindelijk hand-over aan de afdeling Project Engineering. Je werkt 
nauw samen met de andere Sales Engineers en experts van alle uitvoerende afdelingen. Projectvolume 
variërend van € 100k tot € 10mio. 
Je rapporteert aan de Commercial Director. 
Wat vragen wij van jou 
 Minimaal HBO 
 Affiniteit met techniek, een drive om te onderzoeken 
 2-5 jaar relevante werkervaring (in de oil&gas / processindustrie / renewables is een pre)  
 Flexibel 
 Commerciële jager, je gáát voor die deal! 
 Generalist 
 Autodidact 
 Uitstekend in Nederlands en Engels in woord en schrift. Duits is een pre 
 Regelmatig (ongeveer 2 x per maand) reizen wereldwijd, binnen en buiten kantoortijden 
Wat hebben we je te bieden 
 Informele, dynamische, internationaal opererende organisatie  
 Onderdeel uitmaken van toekomstbestendige transitie naar duurzaamheid en de circulaire economie 
 Je bent lid van een leuk team, in een zelfstandige en afwisselende rol 
 Intensieve samenwerking met de engineers van ons bedrijf 
 CAO Metalektro 
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