
 

 

VACATURE 

 (Ervaren) Technisch/Commercieel medewerker Aandrijftechniek - fulltime 
(binnen-/buitendienst) 

 
Transtecno is een gevestigd bedrijf dat al 15 jaar aandrijvingen aanbiedt vanuit de modulaire 
en facilitaire kant. Transtecno Aandrijftechniek is een jong bedrijf met de focus op klant 
specifieke aandrijfoplossingen. Transtecno Aandrijftechniek en Transtecno BV werken 
intensief samen om de verschillende markten en doelgroepen zo optimaal mogelijk te 
bedienen. Bij beide bedrijven werken technische én commerciële mensen met focus op 
groei.  

Hoe ziet jouw functie eruit? 
Deze uitdagende functie is een combinatie tussen binnen- en buitendienst, waarbij je 
proactief de (potentiele) klanten benadert en bezoekt wanneer je dat nodig vindt. Je bent 
voor de machinebouw een competente partner op het gebied van aandrijftechnieken. Je 
adviseert en verkoopt oplossingen met de juiste producten. Je identificeert markten en 
begeleidt projecten. Samen met de salesadviseurs stel je een plan op om de verwachte groei 
te realiseren. Je werkt daarbij vanuit onze locaties in Amersfoort. Daarbij krijg je volop 
kansen om te doen waar je sterk in bent en krijg je volop ruimte om je kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen.  

Waar zijn we naar op zoek? 
Je bent een enthousiaste, prettige persoonlijkheid en je bent een teamplayer. Je hebt 
minimaal HBO Werktuigbouwkunde, HBO Mechatronica of HBO Technische Bedrijfskunde. 
Relevante werkervaring in de aandrijftechniek heeft onze voorkeur, maar is niet 
noodzakelijk. 

Wat bieden we je? 
Transtecno Aandrijftechniek en Transtecno BV zijn allebei bedrijven met focus op techniek 
en commercie. We zijn een compact en dynamisch team dat veel groeipotentieel heeft. Net 
als iedereen bieden we je een goed salaris, vrije dagen en een pensioenregeling... maar wij 
bieden je vooral een toekomst in de aandrijftechniek!  

Daarbij krijg je volop ondersteuning en bieden wij je de ruimte om je (verder) te 
ontwikkelen. 

Heb je interesse? Reageer dan! 
Wij vinden je cv leuk, maar eigenlijk zijn we veel meer geïnteresseerd in je motivatie. 
Stuur ze dus allebei naar: mp@ttaandrijftechniek.nl  

Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Marcel Perdon 06-20853961 of met Jos van Tuyl 0646007676 
Of kijk op: http://www.transtecnoaandrijftechniek.nl en http://www.transtecno.nl/. 


