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Het speelveld 

AGVE produceert en levert AGV systemen. AGV staat voor Automated Guided Vehicle. Het zijn voertuigen zoals 
vorkheftrucks die niet bestuurd worden door een mens maar door een computer. De productie van de 
voertuigen vindt plaats in Göteborg, Zweden. De levering vindt plaats vanuit onze kantoren in Nederland 
(Rotterdam), Duitsland (Aken), het Verenigd Koninkrijk (Londen), USA(Charlotte) en Zuid Korea (Seoul). Met onze 
24/7 hotline, service en onderhoud activiteiten waarborgen wij voor onze klanten een hoge systeem 
beschikbaarheid. 
 
Bekijk onze website www.AGVEGroup.com en ons 
youtube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCFjFMdzOB3KWC6kGasK64qQ  
 
Voor de vestigingen AGVE BV en AGVE GmbH die de centrale Europese markt bedienen, zijn wij per direct op 
zoek naar een  

 

Sales Support Engineer 
 

De functie 

 Logistieke AGV oplossingen bedenken met de sales engineer, al of niet na bezoek bij de klant 

 Deze uitwerken in Autocad tekeningen en doorrekenen m.b.v. spreadsheetmodellen 

 Het opstellen van offertes 

 Contact met de toeleveranciers in binnen- en buitenland onderhouden 
 
AGVE kent een vlakke organisatie. Door betrokkenheid, initiatief en bekwaamheid te tonen, krijg jij de 
mogelijkheid om jouw takenpakket uit te breiden en door te groeien.  
 

De kandidaat 

 HTS niveau Werktuigbouwkunde 

 Enige jaren werkervaring in logistieke mechanisatie 

 Een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal 

 Gedegen ervaring met Autocad 2D, MS Word, Powerpoint en Excel 

 Je bent analytisch; je doorgrondt gemakkelijk problemen en je bedenkt altijd oplossingen 

 Binnen je verkoopteam toon je initiatief; je zet je in om samen met je collega’s doelen te bereiken. Je 
respecteert de deskundigheid van je collega’s en je maakt er optimaal gebruik van 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit  

 In het bezit van rijbewijs B en bereid om te reizen 
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Meer informatie 

 Voor meer informatie over ons bedrijf en deze vacature graag contact opnemen met 
o Maurice De Vrind (Maurice.deVrind@agvegroup.com) – Operationeel directeur  
o Wim Luijendijk (Wim.Luijendijk@agvegroup.com ) – Commercieel directeur 

 

 Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je reageren op deze vacature? Stuur dan motivatie en CV naar 
milou.odekerken@agvegroup.com  
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