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Profiel voor de functie van:

Sales Engineer



Wij zoeken een Sales Engineer als 
technische vraagbaak voor klanten, 
directie en salesmanagers.

Ben jij een energieke en ervaren Sales Engineer met ruime ervaring in 

de kunststof verwerkende en/of spuitgiet industrie met een technische 

vooropleiding die deel wil uitmaken van ons team?

Ons bedrijf
GL Plastics is een all-in-one dienstverlener in 

kunststof spuitgietproducten. GL Plastics heeft 

de kennis en technologie voor 2 componenten 

spuitgieten, insert molding /overmolding, reel

to reel, strip moulding en in-mold labeling. 

Daarnaast verzorgt GL Plastics ook assemblage, 

opslag en levering van de spuitgietproducten 

vanuit het Science Park in Eindhoven. We

werken 24/7 aan klantgerichte oplossingen met 

hoogwaardige en complexe producten. We 

werken met nauwkeurige specificaties en series 

van enkele duizenden tot enkele miljoenen 

op jaarbasis. GL Plastics is toeleverancier voor 

onder andere de automobiel en medische 

industrie waarvoor optimale procescontrole 

zeer belangrijk is. Daarvoor is GL Plastics 

gecertificeerd volgens de internationaal 

erkende kwaliteitsnormen ISO 9001:2015, IATF 

16949:2016 en ISO 14001:2015.

 

GL Plastics investeert continu in uitbreiding 

en vernieuwing van ons machinepark (op dit 

moment hebben we 45 machines) en hebben 

naast een moderne productielocatie tevens een 

eigen engineering afdeling, kwaliteitsafdeling

en gereedschap makerij. Op onze nieuwe 

website www.gl-plastics.nl krijg je een goede 

indruk van ons bedrijf en kun je meerdere korte 

video’s zien van enkele productie technieken 

waar we gespecialiseerd in zijn. De laatste jaren 

krijgt GL Plastics steeds hoogwaardiger klanten 

en producten in portefeuille en worden de 

klanteisen steeds hoger. Dat betekent dat er 

Hoogwaardige klanten 
en producten“

naast spuitgiet technologie (Procesengineering) 

ook steeds complexere productietechnologie 

(Industrial Automation) bij GL Plastics wordt 

toegepast.
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De functie 
Voor onze verkoopafdeling zijn we op zoek naar 

een Sales Engineer die als gesprekpartner voor 

onze (potentiële) opdrachtgevers opereert. 

Doel van de functie
Genereren van nieuwe projecten en 

spuitgietomzet door relatiemanagement, werving 

van nieuwe klanten, aanbevelen van (nieuwe) 

producten en technologie en daarmee plannen 

en ontwikkelen van kansen in de markt. De Sales 

Engineer bouwt lange termijn relaties op met 

opdrachtgevers van GL Plastics. 

Functieomschrijving
De Sales Engineer is samen met de directie en 

salesmanager(s) de eerste contactpersoon voor 

bestaande en nieuwe klanten. De Sales Engineer 

functioneert daarbij als technische vraagbaak 

voor klanten, directie en salesmanager(s). Hij/zij is 

betrokken vanaf het eerste klantcontact tot en met 

een goede overdracht aan de afdeling Engineering. 

De Sales Engineer
1.  Signaleert en analyseert de klantbehoefte en 

vertaalt deze naar (technische) specificaties

2.  Bouwt en onderhoudt relaties met relevante 

stakeholders bij de opdrachtgevers

3.  Adviseert opdrachtgevers over toepassing 

van kunststofspuitgiettechnieken en 

productietechnieken. 

4.  Initieert verkoopproces door het plannen 

van afspraken, adviseren over toepassing van 

spuitgiet- en productietechnieken presenteren 

van GL Plastics bij (potentiele) opdrachtgevers

5.  Organiseert haalbaarheids- en maakbaar-

heids studies, calculaties en brengt offertes uit 

en begeleid offerte aanvragen bij leveranciers. 

6.  Zorgt voor het uitbrengen en opvolgen van 

offertes en overdragen van opdrachten naar 

de organisatie van GL Plastics.

7.  Zorgt voor een correcte administratieve 

afhandeling van vastlegging van contracten, 

gespreksverslagen, etc. in het CRM-pakket.

Lange termijn  
relaties met onze  
opdrachtgevers“
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Wij zoeken
•  Je bent een energieke en ervaren Sales 

Engineer met ruime ervaring in de kunststof 

verwerkende en/of spuitgiet industrie 

•  Je hebt een afgeronde opleiding HBO WTB 

of vergelijkbaar en bent vakinhoudelijk zeer 

bekwaam

•  Je hebt ruime ervaring in het werken met 

hoogwaardige opdrachtgevers, ervaring in 

de automotive (APQP/PPAP, IATF 16949, 

automotive ‘way of working’) en/of medische 

industrie is een pré

•  Je bent nieuwsgierig, proactief in de markt en 

herkent en ontwikkelt kansen bij (potentiele) 

opdrachtgevers

•  Commercieel, oplossings- en kwaliteitsgericht

•  Uitstekende communicatieve vaardigheden in 

woord en geschrift

•  Is geduldig en beschikt over 

doorzettingsvermogen en overtuigingskracht

•  Je beheerst de Engelse taal in woord en 

geschrift en bij voorkeur ook de Duitse taal

Wat biedt GL Plastics :
•  Een mooie Technisch-Commerciële rol 

binnen een betrokken en gemotiveerd team 

bij een gezond familiebedrijf

•  Een interessante klantenkring uit verschillende 

sectoren, waardoor je werk zeer afwisselend 

en interessant is

•  Volop ruimte voor jouw verdere persoonlijke 

ontwikkeling, eigen initiatief en nieuwe ideeën

•  Uiteraard bieden wij je een uitstekend pakket 

arbeidsvoorwaarden, zowel qua salaris als 

secundaire arbeidsvoorwaarden
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Marcel Iding
m.iding@iding.nu
+31 653 389871

Annette Nolet
a.nolet@iding.nu
+31 651 077451

Procedure
•  Solliciteren kan uitsluitend via: IDING Interim | Selectie | Advies 

•  Een eerste selectie en interview van potentiele kandidaten wordt 

uitgevoerd door het team van IDING Interim | Selectie | Advies 

•  Best passende kandidaten worden voorgesteld en geïnterviewd 

door de directie van GL Plastics 

•  Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 

• Referenties worden ingewonnen 
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mailto:a.nolet%40iding.nu%0D?subject=

