
Over de organisatie 
 
ESTEPE B.V. is een toonaangevende en vooruitstrevende partner van de Europese truckfabrikanten/-importeurs, grotere 
opbouwers en systeem toeleveranciers. We richten ons op de ontwikkeling en productie van chassis aanpassingen, cabine 
modificaties en extra assen (www.estepe.nl). 
 
Het ESTEPE Team bestaat uit ca. 100 medewerkers die op jaarbasis zo’n 2000 voertuigen aanpassen.

Wij zijn continu op zoek naar ambitieuze mensen die zich willen inzetten om ESTEPE nog verder te ontwikkelen naar dé nummer 
1 professionele partner van truckfabrikanten.

 
De functie:
 
In deze functie maak je deel uit van het dynamische verkoopteam van ESTEPE. Je aandacht verdeelt zich over enerzijds Sales 
en anderzijds New Business Support:

• Via mail en telefoon beantwoord je aanvragen en ben je verantwoordelijk voor het uitbrengen en opvolgen van offertes 
voor onze standaardproducten aan Europese truckdealers/ -importeurs, opbouwers en transportondernemingen;

• Je ontvangt met enige regelmaat klanten in Heesch en neemt namens ESTEPE deel aan beurzen;
• Na het verkrijgen van orders draag je deze goed gedocumenteerd over aan Order Management, die verder de planning en 

aflevering van voertuigen afstemt met de klant;
• Grotere klantopdrachten, die bestaan uit een serie van meerdere voertuigen, behoeven vaak extra begeleiding en jij 

vervult deze coördinerende rol zowel intern als extern;
• Ten behoeve van een efficiënt offerteproces ben je verantwoordelijk voor het bijhouden en opstellen van prijslijsten;
• In het ESTEPE Business Case Team zijn we continu op zoek naar nieuwe producten en samenwerkingsverbanden. In het 

uitdenken/uitwerken van proposities aan onze Europese klanten/prospects heb jij een belangrijke rol in het verwerken van 
de boodschap in pakkende presentaties maar ook in het vastleggen en uitwerken van verschillende calculaties, planningen 
en uitgangspunten;

• Je bent lid van het ESTEPE Business Case Team en beheert de agenda en actielijst.

Deze functie biedt volop mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Je voelt je als een vis in het water in een 
informele en dynamische omgeving en pakt kansen met beide handen aan. 

De criteria:

• Je bent een ambitieuze HBO-er (b.v. Commerciële Economie, Automotive of IVA);
• Ervaring of affiniteit met de truck-/transportbranche;
• Commerciële werkervaring, bij voorkeur in een internationale omgeving;
• Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Goede communicatieve vaardigheden en in staat zijn doelgericht te werken;
• Je woont in een straal van max. drie kwartier reizen van Heesch.

ESTEPE biedt:
 
ESTEPE biedt je zeer veelzijdig en afwisselend werk in een cultuur waar inbreng van ideeën t.a.v. proces- en 
productverbeteringen wordt gewaardeerd en waar aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling door zowel interne als externe 
opleidingen. Je mag van ons bij de functie passende primaire en goede secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten. 

Reageren: 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige, uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische, groeiende organisatie? 

Stuur dan je CV met motivatie naar j.buijs@estepe.nl. 

Meer weten? Neem dan contact op met John van den Buijs via 0412-454500. 
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