
 
VACATURE 
 

 

SALES ENGINEER 

Kom jij ons team versterken? Poly Products, gevestigd in Werkendam, is al meer dan 52 jaar actief in de composiet markt. Met 

onze brede kennis op het gebied van composiet komen de mooiste maatwerk projecten op ons pad. Betekent voor deze 

functie dat je samen met de klant onderzoekt wat er nodig is om het product te kunnen maken. Sales vanuit jouw technische 

kennis dus! Interesse? Reageer dan op deze baan! 

WAAROM DEZE BAAN?  

Onze klanten zijn bedrijven in de industrie, maritieme sector, kunst/design, architectonische objecten en recreatie/wellness 

markt. Wij maken voor deze klanten de mooiste maatwerk producten. De ene keer is dat een jacuzzi voor op een jacht en de 

andere een kunstwerk aan de kust in België. Dit soort projecten maken jouw baan speciaal en zorgen voor de uitdaging.  

 

In de functie van sales engineer ben jij verantwoordelijk voor realiseren van opdrachten bij bestaande en nieuwe klanten. Als 

kennis gedreven organisatie weet je de klant met een inhoudelijke boodschap te overtuigen van de geboden oplossing. Interne 

kennis vertaal je naar een voorgestelde oplossing, calculatie gevolgd door het schrijven van een offerte. Waar nodig verstuur je 

product samples en worden deze opgevolgd door een presentatie bij de klant of Poly Products. Daarnaast ben je samen met 

het externe marketingbureau verantwoordelijk voor de (online) marketing uitingen en beursorganisatie. Samen evalueren we 

de prestatie van onze merken en worden er initiatieven bepaald om de relevantie en slagkracht te vergroten. 

 

En dat maakt je baan ook leuk, het uitbouwen van deze drie merken waarmee zeer specialistische eindoplossingen op de 

markt worden gebracht.  1) Detos ®, modulaire en prefab kunststof behuizingen, 2) ECOseals®, modulaire/ mobiele 

vloeistofdichte vloeren 3) ENLARG3D®, groot formaat 3D print oplossingen. 

 

We blijven groeien ook met deze merken en hebben de ambitie om onze zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten want er 

zijn veel kansen in de markt.  

 

Kortom; een dynamische functie in een bijzonder maakproces, waar jij als sales engineer echt mee kunt groeien en bouwen 

aan ons mooie bedrijf.  

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?  

 

• Brutosalaris als indicatie tussen de €3500 en €4.000 per maand. 

• Een baan waarbij je uit kan groeien tot een van de gezichten van Poly Products in de markt 

• We werken met een mooi product waar de mooiste dingen van worden gemaakt. Grote en kleine projecten wisselen 

elkaar af en je bent overal bij betrokken.  

• Je werkt met een enthousiast team waar heel veel technische kennis is, handige collega’s! Dat is fijn, want zo kun je 

samen sparren hoe je de tekening van de klant om kunt zetten naar de mooiste producten. 

• Jouw klanten variëren van grote bedrijven en organisaties (Maasvlakte, Olie, Terminal, Waterschappen, Centre Parcs), 

aannemers, scheepswerven, machinefabrieken, tot creatieve kunstenaars. 

• We lopen voorop in de innovatie doordat er digitale vormgevingstechnieken worden toegevoegd aan de 

productiecapaciteit.  

• Bij ons is een van de grootste 3D printers van Europe geïnstalleerd.  

• Een volledig premievrij pensioen, 31 vrije dagen en een winstuitkering 

• Interne trainingen (composiet training door onze eigen trainer met examen) en de mogelijkheid om jezelf verder te 

ontwikkelen via externe trainingen.  

• Contract met na een jaar bij wederzijds welbevinden een vast dienstverband 

 

 



 

JOUW PROFIEL? 

Je houdt ervan om mooie dingen mogelijk te maken in nauwe samenwerking met de klant en jouw andere collega’s binnen 

Poly Products. Als we kijken naar de ideale achtergrond dan is een hbo-opleiding met een soortgelijke achtergrond handig, met 

daarnaast kennis van maatwerk productieprocessen. Hierdoor snap jij precies wat er nodig is om jouw klanten van het beste 

advies en eindproduct te voorzien.  

Je hebt Basis 3D CAD-vaardigheden in SolidWorks, Inventor of vergelijkbaar. Daarnaast beschik je over handige 

salescompetenties zoals communicatie vaardig, representatief, sociaal en houd je van netwerken. Wij werken vaak voor (semi) 

overheid, ervaring met aanbestedingen en bestekteksten is daarom handig, heb je dat niet; geen probleem dan helpen wij jou. 

Ten slotte heb je goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

HET TEAM 

Wij werken met 7 collega’s waarvan 3 projectleiders op kantoor. In de productie werken we ook nog met een team van 20 

personen? We zijn een gedreven club mensen waar samenwerken, een fijne sfeer en een tandje erbij als het nodig is centraal 

staat.  

Onze collega’s werken ook bij ons omdat ze vrijheid, zelfstandigheid en vertrouwen belangrijk vinden. In deze functie betekent 

dat veel eigen inbreng, sparren met collega’s, gewoon jezelf zijn en door samen te werken haal je de beste resultaten. 

OVER ONS 

• Vakmanschap & Kwaliteit; Met 52 jaar ervaring zijn wij meesters in het maken van maatwerk composiet. Deze 

professionele kennis blijven wij verdiepen en verbreden. 

 

• Innovatief & Nieuwsgierig; Denken, durven en doen buiten de gebaande paden. Met de XXL 3D print technologie 

kijken we verder dan enkel de huidige composiet productie. Parallel aan de huidige bedrijfsactiviteiten ontwikkelt Poly 

Products een heel nieuw marktsegment en productietechniek.  

 

• Veiligheid; We werken volgens alle geldende wet- en regelgeving en tonen dat aan klanten, overheid instanties en 

elkaar. Er heerst een open cultuur en geven feedback op mogelijke verbeteringen. 

 

• Loyaal en betrokken; We zetten in op duurzame langlopende relaties met medewerkers, klanten en leveranciers. We 

beloven wat we na kunnen komen en doen wat we zeggen.  

 

• Enthousiast en persoonlijk; We werken samen, helpen elkaar en vergeten daarbij niet om onderling plezier te maken. 

Enthousiast worden we van de producten die we maken en de onderlinge samenwerking. 

 

SOLLICITEREN 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan is jouw sollicitatie in een paar minuten geregeld. Druk op de sollicitatiebutton en laat je cv 

achter.  

Je krijgt binnen 48 uur een reactie van onze recruiter Sandra Bruurmijn. In een telefoongesprek nemen we de vacature samen 

nog eens door en plannen een afspraak. Een kennismaking met het team zorgt ervoor dat jij je nog beter kunt oriënteren op 

de baan en op jouw team. Als het van beide kanten klikt krijg je van ons een aanbieding. Welkom bij PolyProducts! 

 

Heb je vragen? Bel of app dan naar Sandra Bruurmijn, 06 40895134. 

 
 

 


