
Beschrijving 

LAARMANN GROUP BV opereert al vele jaren als een innovatief bedrijf op het gebied van Sampling en 

Sample Preparation apparatuur. Denk hierbij aan het (kleinere) Sample equipment, zoals Crushers, 

Bucket Elevators, Trilgoten etc. Onze machines worden wereldwijd gebruikt voor het proces om ruwe 

grondstoffen te vermalen en te verwerken tot stoffen die gebruiksklaar zijn voor laboratoria en 

onderzoek. Deze machines werken 'standalone' maar ook in onze custom-made installaties als 

geheel. 

Wij zoeken een enthousiaste Sales Engineer om onze klanten te adviseren bij de aanschaf van 

nieuwe apparatuur en oplossingen.  

Een Sales Engineer is in onze ogen iemand die zich volledig inzet, resultaat gedreven is en samen met 

de collega’s het bedrijf naar een hoger niveau wil tillen. Je hebt affiniteit met techniek, je hebt team-

spirit en bent in staat om out-of-the-box oplossingen te bedenken met zowel de klant en onze eigen 

technische afdeling.  Een technische achtergrond of ervaring in de techniek is niet noodzakelijk, maar 

heeft wel een voorkeur. 

Wat vragen wij: 

Een afgeronde HBO opleiding, of een afgeronde MBO-4 opleiding en beschik je over een HBO denk 

niveau en/of enige ervaring. Ervaring betekent natuurlijk veel. Een echte “sales tijger” is altijd 

welkom, maar wat nog belangrijker vinden, is dat je onze bedrijfswaarde deelt en je kunt herkennen 

in de volgende kernwaarden.  

Je herkent kansen en grijpt ze. 

Je herkent, vindt en creëert kansen en hebt een sterke innerlijke motivatie om deze om te zetten in 

concrete projecten en commerciële successen. Het begrijpen van een proces en het bedrijf van een 

klant is iets waar je naar streeft, dit met als doel een nieuwe manier te vinden om beter aan de 

behoefte van de klant te voldoen. De opgedane kennis weet je dan weer om te zetten naar 

soortgelijke afnemers.  

Affiniteit met techniek. 

Het is geen noodzaak een technische achtergrond te hebben, uiteraard is dit wel een pre. Als je op 

dagelijkse basis in gesprek gaat met mensen uit de industrie is het van belang dat je de technische 

concepten en ideeën begrijpt en uit kunt leggen.  

Vloeiend Engels en Nederlands. 

Wij hebben klanten over de hele wereld zitten in veel verschillende vakgebieden, de externe 

communicatie zal dus veelal in het Engels gebeuren. We hebben echter ook dichter bij huis 

(potentiële) klanten zitten waardoor een gedegen niveau van de Nederlandse taal, zowel geschreven 

als gesproken, een must is.  

Uitstekende communicatieve vaardigheden. 

Je kunt de juiste vragen stellen en weet actief te luisteren. Onze klanten weten vaak niet wat de 

mogelijkheden zijn en denken procesgericht, aan jou de taak om hierbij de juiste oplossing te 

formuleren. Zowel richting de klant als je collega’s moet je in staat zijn de besproken essentiële 

onderwerpen om te zetten naar een voorstel.  

Hulpvaardig 

Je kunt goed samenwerken met je collega’s. Naast je Sales skills heb je ook een hands-on mentaliteit. 

Wanneer er hulp nodig is, of wanneer je ziet dat er werk gedaan moet worden of blijft liggen zul jij 

zeker ook de handen uit de mouwen steken. Hierdoor zal je een graag geziene collega zijn. 



Wat ga je bij ons doen: 

Na de kennismaking en je een plek hebt gevonden binnen het team, leer je de passie delen die wij 

allen voor ons werk voelen. 

Alle ins en outs eigen maken met betrekking tot ons product portfolio, de markt, het type klant, onze 

concurrenten en waar nodig het bijspijkeren van de nodige technische kennis.  

Je gaat actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden, zowel binnen het bestaande klanten bestand 

alsook in nieuwe markten. Dit doe je samen met de managing director, je sales collega’s en de 

afdeling engineering. Klanten en leveranciers bezoeken in zowel binnen als buitenland is je op het lijf 

geschreven. 

Jouw aandacht zal voor ongeveer 70% gericht zijn op het onderhouden van huidige klantrelaties en 

30% op het ontwikkelen van nieuwe relaties.  

Creatief denken in het benaderen van potentiële klanten. Old school koude acquisitie is een 

beproefde methode in onze markt, maar omdenken wordt veelal door onze klanten beloond en 

gewaardeerd.  

Wat bieden wij? 

Een afwisselende baan in een klein bedrijf met een goed samenwerkend team, met korte lijntjes. 

Een gemêleerd gezelschap als het gaat om leeftijd en achtergrond. Echter is een ieder van ons even 

enthousiast en gedreven in het volbrengen van zijn of haar taken. Jij kan veel leren, maar wij zeker 

ook van jou. Er is zeker ruimte voor jouw input; nieuwe ideeën worden zeer gewaardeerd.  

Een marktconform salaris, 25 vakantie dagen, vergoeding voor woon-werkverkeer en waar nodig 

aanvullende faciliteiten ten einde je werk goed te vervullen. Groeimogelijkheden naar prestatie. 

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. We stimuleren je op de hoogte te blijven van de laatste 

ontwikkelingen en bieden hiervoor de gelegenheid tot het bezoek en/of volgen van het markt 

gerelateerde aanbod. 

Bedrijfsactiviteiten gedurende het jaar. 

Klinkt dit interessant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 

info@laarmann.eu ; t.a.v personeelszaken 

+31 6 23 40 00 33
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