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Bedrijf : Actuator Technology Company B.V. (ATC) 

Locatie  : Zoeterwoude 

Functie : Sales Engineer (fulltime) 

 

Bedrijfsprofiel 
In de wereldwijde olie- en gasmarkt is Actuator Technology Company (ATC) een innovatief en 

dynamisch bedrijf dat pneumatische en hydraulische aandrijvingen ontwerpt en fabriceert voor de 

besturing van afsluiters. Daarbij richten wij ons met name op de upstream, offshore industrie en 

subsea toepassingen t/m 3 km water diepte.  

 

ATC opereert internationaal; vrijwel al onze klanten zijn buitenlandse bedrijven en eindgebruikers 

uit de olie en gas industrie. Daarnaast hebben wij vertegenwoordigingen in de USA, Brazilië, het 

Midden Oosten, het Verre Oosten en in Australië. 

 

Wij hechten veel belang aan een goede werksfeer en verwachten van onze mensen een 

pragmatische, flexibele aanpak en een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Onze bedrijfscultuur is 

informeel. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.atc-actuators.com  

 

ATC gevestigd aan de Energieweg 28, 2382 NK in Zoeterwoude (industrieterrein Grote Polder). 

 

Functieomschrijving Sales Engineer  
De Sales Engineer maakt deel uit van het Salesteam dat haar vaste basis heeft in Zoeterwoude. Je 

houdt je primair bezig met technische aanbiedingen, onderhandeling en relatiebeheer in de vorm 

van consultative selling. 

 

Je zorgt voor een goede screening van aanvragen en het genereren van kwalitatief hoogwaardige 

technisch en commerciële offertes. Vervolgens geef je hieraan een proactieve follow up zodat de 

kans op het boeken van de order maximaal wordt benut. Voor de grote accounts en opdrachten 

geldt dat je gedurende de opdracht betrokken blijft bij het project, waarbij je met name de 

commerciële kant van het contract voor je rekening neemt. Het aangaan en opbouwen van 

langdurige relaties en het professioneel ondersteunen van onze klanten is daarbij een belangrijk 

onderdeel.  

 

Verder draagt de Sales Engineer bij aan een verdere groei en ontwikkeling van ATC. De sleutel 

daarvoor is het uitdragen en marketeren van onze unieke producteigenschappen. Kennis van onze 

productoplossingen, in combinatie met jouw inzet en commerciële talenten, zijn medebepalend 

voor een verdere acceptatie en bekendheid van ATC in bestaande, maar ook in nieuwe - met name 

buiten Europa - sales areas.  

 

Onze klanten bevinden zich wereldwijd; je bereidheid om te reizen is dan ook een onlosmakelijk 

deel van je functie. Of dit incidenteel of regelmatig is hangt af van je eigen ambitie en 

ontwikkeling. Een hoge mate van zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid is in deze functie 

vanzelfsprekend. 

 

Profiel  
De kandidaat die we zoeken herkent zich in de volgende competenties en/of vaardigheden:  

• Interesse in de upstream, olie en gas en offshore industrie. 

• In staat om technische kennis te gebruiken om klanten te informeren en/of procedures op 

te stellen en hier commercieel mee om te gaan. 

• Houdt belangen van de klant en ATC in de gaten. 

http://www.atc-actuators.com/


 

• Flexibele, resultaat- en klantgerichte houding. 

• Kan goed overweg met Windows, MS office en ERP pakketten.  

• Bereidheid tot (af en toe) reizen zowel continentaal als intercontinentaal.  

 
Functie-eisen: 
Wij zijn voor deze functie op zoek naar iemand met: 

• HBO niveau door middel van een afgeronde HBO opleiding WTB, vergelijkbare techniek of 

bereikt door ervaring, dienstjaren en verworven competenties in eerder functie(s). 

• Bij voorkeur ervaring in de olie- en gasindustrie, procesindustrie of vergelijkbare 

internationale markt. Echter gemotiveerde starters met affiniteit voor onze techniek zijn 

ook welkom. 

• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid van de Engelse taal is een vereiste. 

• Aantoonbaar ICT-vaardig met diverse pakketten. 

 

 
Wij bieden: 

• Brede functie met ruimte voor het ontwikkelen van zelfstandigheid in complexe projecten. 

• Bedrijf met een open en informele cultuur met o.a. personeelsfeesten en attenties rondom 

feestdagen. 

• Marktconform salaris, op basis van leeftijd en ervaring. 

 
 
Sollicitatieprocedure:  

Stuur je cv en motivatie naar hr@atc-actuators.com  t.a.v. Anne van den Berg, HR coördinator.  
Heb je nog vragen, dan kun je rechtstreeks bellen naar 088-0551100 en vragen naar Anne van 
den Berg (HR- Coördinator).  
 
 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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