Dynamisch en leuk familiebedrijf zoekt aanstormend talent voor de functie van:

Junior productspecialist aandrijftechniek
Ben je onlangs afgestudeerd en klaar voor de volgende stap? Wil je naast werken ook leren? En heb je
de ambitie om je te ontwikkelen tot een volwaardig productspecialist? Dan hebben wij de baan voor jou!
Wij bieden een talentvolle starter de kans om een traineeship te volgen, waarbij naast werken ook leren centraal staat.
Middels intensieve begeleiding van een senior productspecialist en de mogelijkheid tot het volgen van (interne) opleidingen
en cursussen wordt je opgeleid tot een volwaardig productspecialist op het gebied van aandrijftechniek, met als specialisme
pneumatiek en electrical drives. De combinatie van theorie en praktijk zorgt er voor, dat jij je technische skills maar ook je
professionele vaardigheden ijzersterk ontwikkeld. Het gehele traineeship is gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling.
Samen bepalen we wat jouw persoonlijke leer- en resultaatdoelstellingen zijn om een volwaardig productspecialist te
worden.
De functie
Onze productspecialist vervult een centrale rol binnen ons dealerschap van enkele toonaangevende merken, waaronder
Festo. Als junior wordt je zodanig opgeleid dat jij onze klanten, vanuit je specialisme kunt adviseren. Samen met de senior
productspecialist breng je bezoeken aan onze klanten om zo de wederzijdse belangen in kaart te brengen. Daarbij leer je dan
eveneens om samen met je collega’s die belangen om te zetten in commerciële kansen. Tot je werkzaamheden behoort ook
het adviseren van klanten over nieuwe producten, technieken en inzichten. Ook beantwoord je (in het begin nog vrij relatief
eenvoudige) vragen van onze klanten en collega’s op het gebied van pneumatiek en aanverwante technische specialismen.
Tot slot zorg je er vanuit je specialisme voor, dat het kennisniveau van je collega’s op peil wordt gebracht en gehouden. Je
krijgt dan ook gelijk al enige verantwoordelijkheid, waarbij je uiteraard de nodige begeleiding en hulp van onze senior
ontvangt.
Je profiel
 Je beschikt over een diploma Mechatronica of een diploma in de richting van werktuigbouwkunde.
 Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen, een proactieve houding en je durft initiatief te nemen.
 Je kan goed met mensen overweg en bent in staat om waardevolle contacten te verstevigen.
Over ons
De Bruin Techniek Groep is een familiebedrijf, dat al sinds 1966 actief is als regionale toeleverancier van werktuigbouwkundige kwaliteitsproducten en diensten aan industriële eindgebruikers. De groep is succesvol met haar
merk MROshop® en haar marktformules: De Bruin Techniek en Aandrijftechniek Limburg. Binnen de gehele groep
neemt aandrijftechniek een prominente plaats in. Met een netwerk van 18 vestigingen in Zuid-Nederland en België geven
wij invulling aan onze traditionele bedrijfswaarde: “dicht bij de klant”, met een persoonlijke en professionele
dienstverlening. De slogan “De Bruin heeft het, zo niet dan toch”, brengen wij dagelijks met bijna 100 collega’s in de praktijk.

Wij bieden je
 De mogelijkheid om in de praktijk jezelf te ontplooien tot een volwaardig productspecialist op het gebied van
aandrijftechniek.
 De mogelijkheid om door te groeien tot senior technisch productspecialist
 Een prettige werksfeer binnen een toonaangevend familiebedrijf
 Een marktconform salaris en een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband
 Zelfstandige en uitdagende functie met veelvuldig klantencontact
 Fulltime dienstverband á 38 uur per week met flexibele begin- en eindwerktijden
Krijg je al zin om aan de slag te gaan bij ons? Solliciteer dan snel!
Stuur een korte motivatie met CV naar Mevr. Yvonne van Veen, personeelszaken@dbtgroep.com. Meer informatie over ons
mooie bedrijf kun je vinden op onze website www.dbtgroep.com.

