
Met ruim twintig jaar ervaring zijn wij expert op het gebied van kunststof apparatenbouw, leidingsystemen, chemieopslag 
en -doseerinstallaties. Met onze inventieve engineers, goed uitgeruste productiewerkplaats en montage realiseren we zowel 
seriematige producten als totaaloplossingen. Altop Kunststoftechniek Is betrokken, acteert proactief en heeft een transparante 
en flexibele werkwijze, waarbij een korte doorlooptijd nagestreefd wordt. Wij zijn ISO9001, VCA**, BRL-K903 en BRL-K21009 
gecertificeerd en werken volgens de DVS richtlijnen.

 Verkoop Binnendienst 
(calculator)

Doel van je werk
We zijn op zoek naar een nauwkeurige medewerk(st)er die die het idee van de klant omzet naar een doordachte offerte. Ie-
mand die zorgdraagt voor het verwerken, begroten en opvolgen van binnenkomende aanvragen, van eenvoudige producten 
tot complete projecten.

Werkgebied
De calculator speelt een fundamentele rol bij het ontvangen, verwerken, begroten, aanbieden en opvolgen van de aanvra-
gen en offertes. Als rechterhand van de verkoop buitendienst en projectleiders zorg jij ervoor dat elke aanvraag correct wordt 
verwerkt. Onze chemie-installaties zijn maatwerk, dus onze offertes ook. We zijn daarbij actief in uiteenlopende branches zoals 
voedselindustrie en bij waterschappen. Kennis van kunststof en chemie zijn de basis van elke offerte, maar laat je niet afschrik-
ken als je hier nog niet bekend mee bent.

Wat ga je doen?
	 De vraag van de klant vertalen naar een installatie of product
	 Calculeren en maatwerk offertes aanbieden
	 Afstemmen van levertijden met onze productie en montage
	 Afstemmen commerciële voorwaarden
	 Aanspreekpunt voor de klant
	 Overzicht houden van openstaande aanvragen en zorg dragen voor een tijdige verwerking
	 Rechterhand van de verkoop buitendienst dat als team werkzaam is

Welke kennis en ervaring heb je nodig?
	 Hbo werk- en denkniveau
	 Relevante opleiding, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde
	 Minimaal drie jaar werkervaring als calculator/engineer
	 Ervaring met ERP-systemen
	 Kennis van AutoCAD
	 Lezen en begrijpen van P&ID’s
	 Goede computervaardigheden (Microsoft Office)
	 Voldoende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal

Wil je solliciteren?
stuur dan je C.V. met motivatie naar: vacature@altop.nl

 


