Commercieel Engineer Proces Techniek
MTE Group B.V.
Juli 2022
MTE Group B.V. is een sterk groeiende en creatieve organisatie. Wij zijn reeds 25 jaar actief in het
ontwerpen en produceren van equipment voor de chemische en petrochemische industrie. MTE
Group B.V. heeft vestigingen in Oude-Tonge, Staphorst, Barcelona en China. Onze klanten behoren
tot de top 20 internationale spelers in Europa en Azië. Binnen MTE Group B.V. werken wij met een
jong, gedreven en ambitieus team.
Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team in de vestiging van Oude Tonge en daarom
zijn we per direct op zoek naar een:

Commercieel Engineer Proces Techniek (m/v)
40 uur per week
De functie vereist een algemene kennis op het gebied van vooral proces technologie met op de
achtergrond een commerciële insteek. Na een inwerkperiode waarin de specifieke technische
kennis omtrent onze producten bijgebracht zal worden, zal het takenpakket o.a. bestaan uit:
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Beoordelen en opstellen van technische en commerciële aanvragen en voorstellen
Opzetten van technische specificaties en controle van de procedures
Ontwikkelen van en werken met calculatiemodellen
Het opstellen en verzenden van documentatie (zowel technisch als commercieel)
Overleg met diverse afdelingen met betrekking tot offertes en werken in uitvoering
Interne orderoverdracht naar projectmanagement
(Door)ontwikkelen van nieuwe producten en processen
Opstellen van technische einddocumentatie
Verkoop gerelateerde taken met technische/commerciële gesprekken met en bij klanten
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Commercieel Engineer Proces Techniek
MTE Group B.V.
Vereisten:
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Flexibele instelling, technisch inzicht, commercieel ingesteld en hands-on mentaliteit
Je hebt een afgeronde HTS opleiding of een HBO gerelateerde opleiding chemische
technologie of vergelijkbaar
Je bent in het bezit van rijbewijs B
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, maar kunt ook in teamverband opereren
Een goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift
Je hebt een gedegen kennis van MS office

Wij bieden naast een marktconform salaris een prettige en dynamische organisatie met een prettige
werksfeer, waarbij er veel ruimte is om door te groeien.

Interesse
Ben jij de geschikte kandidaat ?
Stuur dan je actuele CV en aansprekende motivatiebrief rene@mte-bv.com.

Meer informatie
MTE is gevestigd in Oude-Tonge op Goeree Overflakkee, gelegen op zowel 50 km van Rotterdam als
Antwerpen. Vanuit het hoofdkwartier opereert MTE Group B.V. op een zeer hoog internationaal
niveau. MTE Group B.V. bestaat uit verschillende divisies: Catalyst Support, Process Technology en
MTE Integrated Turnaround Solutions. Wil je meer weten? Bezoek onze site: www.mte-process.com
of neem contact op met Rene Wesdorp: 010 - 231 02 60.

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