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Sinds de oprichting in Zwitserland in 1946, heeft de LEMO Group zich ontwikkeld tot 

wereldwijde marktleider in ontwerp en productie van klantspecifieke Push-Pull Precisie 

connectoren en kabelassemblages. Onze connectoren en kabelassemblages worden toegepast op 

plaatsen waar extreme eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid onder vaak moeilijke 

omstandigheden. Van Medische toepassingen, Machinebouw, Test en Measurement, 

Professionele Audio en Video apparatuur tot en met Ruimtevaart en Formule 1. 

 

Met ons team in Heemskerk, bestaande uit 25 personen, zijn wij verantwoordelijk voor de markt 

in de Benelux. Hier werken wij aan het vinden van nieuwe klanten en markten, geven technische 

ondersteuning aan bestaande- en potentiële klanten en zorgen voor de logistieke afhandeling. 

Kwaliteit en een uitmuntend serviceniveau zijn ten alle tijden ons uitgangspunt.  

 

 

Ter versterking van onze huidige verkoopteam zijn wij per direct opzoek naar een fulltime: 

 

 

Sales EngineerSales EngineerSales EngineerSales Engineer    
 
De functie: 
De Sales Engineer werkt en denkt op HBO niveau. Belangrijke aspecten van deze functie, zijn; 

het genereren van nieuwe leads / het tot stand brengen van nieuwe opdrachten, het nauwgezet 

opvolgen en beheren van projecten, het opstarten en onderhouden van klantrelaties, waarbij de 

sales engineer een adviserende rol in neemt. De Sales Engineer werkt nauw samen met de 

binnendienst collega en neemt deel aan beurzen. Daarbij voorziet hij/zij onze klanten van advies 

bij technische oplossingen. De Sales Engineer doet acquisitie ten zuiden van de grote rivieren. 

Hij / Zij is ons eerste visitekaartje! 

 

Wie ben jij? 
Je bent een enthousiaste en intrinsiek gemotiveerde doorzetter, ondernemend en commercieel 

sterk gedreven. Klanten zien jou als partner bij hun technische uitdagingen en logistieke wensen. 

Je bent sterk in het monitoren van projecten die bij een klant spelen. Met jouw goede 

communicatieve vaardigheden en organisatorische vermogen, treed jij op als intermediair. Hierbij 

weet jij zowel klant als collega te enthousiasmeren. 

Je beschikt over aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie, hebt affiniteit met 

techniek en draagt het high-end karakter van ons product met passie uit.  

Een flexibele instelling, evenals een goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en 

geschrift, zijn een vanzelfsprekendheid. Beheersing van de Franse taal is een pré. 

 
Wij bieden: 
Een afwisselende baan in een resultaat gericht, dynamisch en professioneel team, opererend in 

een omgeving waar serviceverlening, kwaliteit, ontwikkeling en sfeer bovenaan staan. Een 

marktconform salaris, lease auto en uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. 
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Reacties op deze vacature kunt u richten aan: info@lemo.nl , t.a.v. A. Posthumus Meyjes 
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