De Masterfoam Group verwerkt, al meer dan 50 jaar, flexibele materialen middels een
diversiteit aan technologieën. Op basis van flexibel schuim, celrubber en non-woven
materialen ontwikkelen en produceren wij producten op maat. Masterfoam produceert in
Nederland, Roemenië en Mexico en heeft een verkoopkantoor in Duitsland. De Masterfoam
Group is een gevestigde partner van toeleveranciers in de automobiel-, de verpakkings-, de
filter- en algemene industrie.
Voor onze vestiging in Ootmarsum, Nederland, zoeken wij een:

Application Engineer
De functiebeschrijving
De Application Engineer combineert commercie met techniek en werkt nauw samen met
onze klanten en Key Account Managers. Hij/zij ontwikkelt gedetailleerde technische
oplossingen, realiseert individuele kostprijsberekeningen, leidt
bedrijfsverbeteringsprojecten, ondersteunt klantontwikkeling en biedt technische
ondersteuning voor producten en industrieën.

Belangrijkste Verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•

Ondersteunen van de klant bij de produktkeuze en de ontwikkeling van technische
voorstellen.
Het maken van individuele calculaties en het voorbereiden van offertes.
Communiceren met klanten en het sales-team betreffende het plannen en
prioriteren van kansen c.q. mogelijkheden.
Analyseren en rapporteren van mogelijkheden om de scoringskans te verhogen en
van mogelijkheden om meer omzet te verkrijgen.
Identificeren en leiden van Business Process Improvement projecten om de efficiency
en effectiviteit te verbeteren.
Samenwerken met Operations ter verlaging van de kosten van operationele
processen om zodoende meer omzet te genereren.
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•

Samenwerken met Sales om specifieke, gerichte plannen te maken om onze
deelname bij nieuwe en bestaande accounts te kunnen vergroten.

Het bovenstaande beschrijft de algemene eisen en de werkzaamheden van deze functie. Deze
beschrijving is geen uitputtende lijst van taken, eisen en verantwoordelijkheden.

De succesvollle kandidaat:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

5+ Jaren in technische, klantgerichte functies, zoals Application Engineer en Business
Development
BS Mechanical Engineering. Of, als alternatief, een technisch diploma en/of
gelijkwaardige ervaring in een productie-gerichte onderneming.
Ervaringen op het gebied van flexibele materialen in de bouwsector en/of akoestiek
en/of HVAC zijn een pré.
Het vermogen om activiteiten te coördineren en om anderen te beïnvloeden in een
cross-functional omgeving.
Ervaring in het identificeren en implementeren van verbeteringen ter verhoging van
de proces efficiency.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie. Tevens
presentatievaardigheden in alle niveaus van medewerkers en klanten.
Competente computervaardigheden, zoals werken met Solid Works, Office en ERPsoftware.
Het vermogen om technische tekeningen/specificaties te beoordelen en te vertalen.
Ervaring met CAD is een ‘must’.
Kan Duits, Engels en Nederlands spreken en schrijven
Primaire locatie is Ootmarsum, Nederland.

Wij bieden:
•
•

•
•

Vaste aanstelling met een lange-termijn carrièreperspectief in een groeiende en
internationale opererende onderneming
Een breed scala van taken met een hoge mate van persoonlijke verantwoordelijkheid
in een jong en dynamisch team met snelle besluitvorming vanwege een vlakke
hiërarchie
Voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en de kans om verantwoordelijkheid
te nemen in duurzame groei.
Aantrekkelijk en deels prestatiegericht beloningspakket

Stuur uw sollicitatie in het Nederlands of Engels naar l.geerding@masterfoam.com

MASTERFOAM BV
Eerste Stegge 56, 7631 AE Ootmarsum, Netherlands, www.masterfoam.com
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