
 
 
 

Sales engineer 
 
Ben je als techneut op zoek naar een uitdagende baan met raakvlakken naar techniek (wtb of 
jachtbouw), verkoop, klantenadvies en marketing? Wij zoeken een zelfstandige Sales Engineer. 
 
Functie omschrijving 
In de functie van Sales Engineer ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van de commercieel 
manager op het gebied van technische voorontwerpen, prijscalculatie en aanbiedingen naar 
klanten. Daarnaast draag je bij aan het commerciële gezicht van het bedrijf op het gebied van 
marketing en commercie.  
 
Hydromar Marine Equipment B.V. is een sterk innovatief toeleverend bedrijf, dat hydraulische 
componenten en systemen ontwerpt en produceert voor de super- en megajachtbouw. We leveren 
semi custom-made equipment gebaseerd op standaard oplossingen voor superjachten tussen de 30 
en 85 meter. 
 
Functie eisen en vaardigheden 
Je beschikt minimaal over een HTS-wtb opleiding of vergelijkbaar en hebt minimaal 5 jaar ervaring 
in een wtb productie-omgeving. Daarnaast heb je interesse en ervaring in commerciële processen. 
Ervaring met hydrauliek is een pré. Je bent accuraat, leergierig en kunt zelfstandig werken, beschikt 
over een analytisch denkvermogen, neemt initiatief en hebt een daadkrachtige instelling. Je bent 
flexibel en beschik over goede communicatieve vaardigheden. 
 

Wat hebben wij te bieden?  
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging, na gebleken wederzijdse tevredenheid 
• Een marktconform salaris volgens de CAO klein metaal 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Goede scholingsmogelijkheden 
 
Deze functie vereist van jou:  

• HTS werktuigbouwkunde of gelijkwaardig, metaalopleiding of scheepsbouw 

• Relevante werkervaring als engineer 

• Probleemoplossend vermogen, zelfstandig kunnen werken 

• Basiskennis hydraulische techniek is een pré 

• Basiskennis elektrisch schakelen / PLC-techniek is een pré 

• Structureel kunnen werken met een vleugje hectiek spreekt je aan 

• Affiniteit met luxe jachtbouw, machinebouw 

• Correcte omgangsvormen, goede contactuele eigenschappen, zowel in de Nederlandse en 
Engelse taal 

• Geen 8-5 mentaliteit 
 
Interesse?  
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar: 
Hydromar Marine Equipment bv, t.a.v. de heer Rob Montijn, Edisonstraat 22 b-c, 8912 AW, 
Leeuwarden of mail naar info@hydromar.nl 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Montijn per telefoon  
058 – 76 76 200 of bezoek onze website www.hydromar.nl.  
 
 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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