
 
 
 
Pneuvano, gelegen in Antwerpen, heeft meer dan 40 jaar expertise in het aanbieden van 
componenten voor industriële automatisatie – met name pneumatische componenten, 
afsluiters en handling equipment – en dit aan machinebouwers, productiebedrijven en 
verdelers. Dankzij onze doorgedreven technische kennis en uitstekende service hebben wij 
intussen een ijzersterke reputatie opgebouwd in de Belgische en Luxemburgse markt. Zo 
staan wij onze klanten dagdagelijks bij in het zoeken naar kwalitatief hoogstaande 
oplossingen op maat inzake pneumatische cilinders, ventielen, luchtverzorging, koppelingen 
en leidingen, afsluiters, vacuümtechniek, robotcomponenten, stootdempers, trillers,... 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gemotiveerde (m/v): 
 
 

SALES ENGINEER 
West-Vlaanderen 

 
 
Uw functie: 
U staat in voor de verkoop van een uitgebreid gamma pneumatische componenten, afsluiters 
en handling equipment in de regio West-Vlaanderen. Door het leggen van de juiste 
contacten en gaandeweg uw netwerk uit te breiden, tracht u met uw technische kennis en 
expertise opportuniteiten te detecteren. U stelt dé gepaste oplossing voor aan een 
gediversifieerd klantenbestand, bestaande uit machinebouwers, productiebedrijven en 
verdelers. U gaat zelfstandig te werk en beheert het volledige verkoopsproces van A tot Z. 
Hierbij legt u de nadruk op het onderhouden van bestaande klanten, maar probeert u 
evenzeer uw netwerk uit te breiden en nieuwe contacten te leggen. Tenslotte rapporteert u 
aan de general manager en werkt u nauw samen met uw collega’s op de binnendienst. 
 
De ideale kandidaat: 
  Heeft een hoger technisch diploma (bij voorkeur elektromechanica) of gelijkwaardig door 
ervaring; 
  Een doorgedreven kennis van pneumatische componenten, afsluiters en handling 
equipment; 
  Relevante commerciële ervaring; 
  Een goede kennis van het Engels. 
 
Het aanbod: 
Een gevarieerde functie in een gezond en groeiend bedrijf met een uitstekende reputatie. U 
wordt opgenomen in een enthousiast team en ondergedompeld in een technisch uitdagende 
wereld. Verder ontvangt u een aantrekkelijk verloningspakket, gebaseerd op uw inzet, 
ervaring en resultaten, aangevuld met extralegale voordelen. 
 
Interesse? 
Solliciteer bij voorkeur via email naar management@pneuvano.com. 
Voor meer informatie kan u terecht bij Jan Justé op 0495 120 726. 
Uw reactie wordt snel en vertrouwelijk behandeld. 
 
 

Pneuvano BV 
Koralenhoeve 4 

B-2160 Wommelgem 
+32 3 355 32 20 

www.pneuvano.com 
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