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Vacature Service Engineer Regio Zuid Nederland 
 

 

 

Indutecc is specialist in duurzame energie oplossingen met zonnestroom en energieopslag systemen. 

Wij brengen “Best of Class” producten naar de Nederlandse markt. In een branche waar kwaliteit vaak een 

ondergeschoven kindje is maken wij het verschil. We werken stuk voor stuk met fabricaten welke op basis van 

innovatieve oplossingen unieke producten brengen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar Europese fabricaten met 

aantoonbare claimbare garanties (iets wat in de zonnestroom wereld nog wel eens te wensen overlaat). Indutecc 

is specialist in energieopslag systemen. Als importeur van o.a. Nilar brengen wij de meest veilige, 100% 

recyclebare en milieuvriendelijke batterijen op de markt die er verkrijgbaar zijn. Oplossingen van 10 kWh tot 1 

MWh; voor elke toepassing bieden wij systemen op maat. Van thuisbatterij tot complete toekomstgerichte DC 

gekoppelde systemen. 

Door sterke product-markt-combinaties bieden wij binnen ons portfolio concepten welke gezamenlijk een totaal of 

deeloplossing kunnen bieden. Dit doen wij op gebied van zonnestroom al dan niet in combinatie met 

energieopslag systemen. Onze specifieke projectbenadering bestaat uit een goede inventarisatie van de 

klantbehoefte en een daaruit volgend eerlijk advies t/m de realisatie, inbedrijfstelling en nazorg. Kortom: Turn-key 

& ontzorgen! Indutecc werkt landelijk met erkende installateurs om onze projecten te installeren.  

Voor de regio Zuid Nederland zijn wij op zoek naar een enthousiaste 

Sales Engineer 

In deze fulltime functie ben je het aanspreekpunt voor onze klanten en onze partners. Je adviseert, je 

doet de engineering, je maakt offertes en bent de vraagbaak bij de implementatie van zonnestroom en 

of energieopslagsystemen. In beginsel is dit een binnendienst functie. Waar nodig help je op locatie 

onze partners en/of klanten bij projectbegeleiding en inbedrijfstelling van onze duurzame 

energieconcepten. 

Profiel: 

- MBO+/HBO werk en denkniveau Elektrotechniek 

- Hands-on mentaliteit, een kantoorfunctie afwisselen met werken op locatie 

- Ervaring met zonnestroom en/of energieopslagsystemen is een pre 

- Goede commerciële vaardigheden 

- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift. 

- Goed inlevingsvermogen, je kunt je verplaatsen in de vraagstelling van de klant 

- In bezit van rijbewijs B 

- Teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken 
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Wij bieden jou: 

- Goede salariëring, passend bij deze functie, conform CAO elektrotechnische groothandel 

- Mogelijkheid om je zelf te ontplooien en verder te ontwikkelen d.m.v. opleidingen en trainingen 

- Werken in een prettig team van specialisten waarbij jouw inbreng belangrijk is. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? 
Neem dan contact op met onze Salesmanager regio Zuid: Eloy de Kort 

Stuur je sollicitatiebrief voorzien van CV per mail naar: 

edekort@indutecc.nl 

 

 

 


