
Wilting is al meer dan 30 jaar actief in de productie van 

hoogwaardige componenten en modules. Ze is partner van de 

hightech industrie met sectoren zoals semiconductors, lucht- 

en ruimtevaart, medische systemen en duurzame energie. De 

klanten zijn Europese OEM’ers die wereldwijd concurreren. 

Daarvoor gelden uiterst specifieke en kwalitatief 

hoogwaardige maatstaven, waar Wilting als geen ander mee 

om kan gaan. 

Vanuit onze vestigingen in Eindhoven, Wintelre en Leerdam wordt gebruikmakend van een modern en 

uiterst geavanceerd machinepark, voldaan aan de steeds groeiende vraag. In verband met deze 

uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij een nieuwe collega voor de functie van: 

Technical Sales Engineer (M/V) 

De Technical Sales Engineer is het aanspreekpunt voor onze klanten op technisch commercieel vlak, 

zowel in het (pré-)offertestadium als na ontvangst van de opdracht. Bij complexe 

maakbaarheidsvraagstukken wordt hij/zij door de klant al vroeg in de engineeringsfase van een 

product betrokken om voorstellen te doen met betrekking tot de maakbaarheid van een onderdeel, 

module of samengestelde deel.  

Na opdracht neemt de Technical Sales Engineer de volledige verantwoordelijkheid voor het 

industrialiseren van het onderdeel, assemblage of samengesteld deel. Hij/zij levert een stabiel, 

volledig uitgewerkt en geborgd productieproces inclusief afspraken met partners/toeleveranciers. 

Hiertoe neemt de Technical Sales Engineer de leiding van een multidisciplinair team van collega’s en 

eventueel partners.  

De Technical Sales Engineer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de omzet bij en het 

onderhouden van de contacten met de hem/haar toegewezen klanten. 

 

 

Functie eisen: 

- HBO werk- en denkniveau  in een technische richting, bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde. 

- Je hebt ervaring opgedaan in een fijnmechanische/verspanende productieomgeving met een 

modern machinepark. 

- Brede kennis van productietechnologieën zoals bijvoorbeeld solderen, draadvonken, lassen, 

etc. is een pré 

- Ervaring als projectleider 

- Ervaring met MS Office, CAM software en ERP software 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

- Kennis van de Duitse taal is een pré. 

 

Gewenste eigenschappen en competenties: 

 

- Flexibele en collegiale instelling 

- Klantgericht  

- Zelfstandig en accuraat 

- Stressbestendig, geen negen-tot-vijf mentaliteit 

- Goede communicatieve vaardigheden 

 

 

 



Ben je geïnteresseerd in deze functie? 

Wij ontvangen graag je CV met motivatie via email. Je kunt je sollicitatie sturen naar Adwin 

Kannekens: adwin.kannekens@wilting.eu. Neem voor meer informatie contact op via email of 

telefonisch met Adwin (040-2052747 of 06-31947409).  

 

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


