
Heb jij onlangs je diploma afgerond of wil je na een paar jaar een nieuwe uitdaging aangaan? Ben jij op zoek naar niet zomaar 
een commerciële binnendienst functie, maar een baan met Sales, Product Management en New Business verantwoordelijkheden? 
Bij ESTEPE krijg je de kans om je sales en automotive skills te laten groeien. Als Commercieel Product Specialist maak je 
onderdeel uit van het gedreven en enthousiaste Sales Team, waar begeleiding voorop staat. Je collega’s leren je graag alle ins 
en outs.

Samen met ca. 100 collega’s ben je verantwoordelijk dat er zo’n 2000 trucks worden ontwikkeld, gemodificeerd en uiteindelijk 
in heel Europa ingezet worden. 

In deze functie krijg te maken met sales, productmanagement en new business, dus volop diversiteit en groeimogelijkheden. 
Dagelijks sta je als commercieel adviseur in contact met Europese truckdealers/-importeurs, opbouwers en 
transportondernemingen en beantwoord je via mail en telefoon diverse aanvragen. Je bent tevens verantwoordelijk voor het 
uitbrengen en opvolgen van offertes voor onze standaardproducten. 

Na het verkrijgen van de orders draag je deze goed gedocumenteerd over aan Order Management en draag je bij aan een 
efficiënt offerte/orderproces in het ERP-systeem, middels het beheren en uitbreiden van verkoopcodes en specificaties.

Samen met je collega’s bedenk je campagnes om de standaard producten kenbaar te maken bij de diverse doelgroepen in de 
markt en 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.

Wat vragen we van je?
• Afgerond MBO+/ HBO diploma, richting Commerciële Economie, Automotive of IVA 
• 0-4 jaar vergelijkbare commerciële ervaring of afstudeeropdracht
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré
• Het is mooi als je ervaring hebt met vrachtwagens, bedrijfswagens of trailers, maar dat is geen noodzaak!

Wat bieden wij?
Een mooie dynamische sales functie binnen een internationale omgeving met volop toekomstmogelijkheden. Je komt te werken 
in een ervaren en stabiel team met eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd en er is 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en juiste werk/privé balans.  

Wat bieden wij?
• Bij de functie en ervaring passend salaris incl. een overwerkregeling 
• Wij volgen de CAO Metaal & Techniek en zijn aangesloten bij Pensioenfonds PMT, waarbij 2/3 van premie wordt betaald 

door ESTEPE; 
• Totaal 30 vakantiedagen (5 meer dan CAO) en een flexibele tijd voor tijdregeling; 
• Diverse bijeenkomsten en personeelsuitjes. 

Kom jij ons Sales Team versterken?
Ben jij op zoek naar deze veelzijdige, uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische organisatie? Mail dan je 
motivatie en CV naar pz@estepe.nl.

Meer weten? Neem dan contact op met John van den Buijs (Manager Marketing & Verkoop) via 0412-454500. 
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