Dormac CNC Solutions is één van de grootste leveranciers van verspanende machines in Nederland.
Om onze klanten in het volledige proces te kunnen ondersteunen heeft Dormac een
gespecialiseerde afdeling productie automatisering (DPA). Deze afdeling verzorgt momenteel het
gehele traject voor een geslaagde man-arme productie voor de metaal- en kunststofverwerkende
industrie. Dormac weet als geen ander dat automatisering meer omvat dan alleen het beladen en
ontladen van een draai- of freesmachine. Naast beladingssystemen en eigen robotsystemen is
Dormac sinds kort ook dealer van Doosan Robotics Cobot systemen. Deze systemen kunnen echter
in veel meer markten worden toegepast. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een:

Technisch vertegenwoordiger buitendienst

Werkzaamheden:
 Verkopen van Cobots door heel Nederland;
 Ontwikkelen product-marktcombinaties voor de Cobot markt;
 Vertalen van de wensen van de klanten naar mogelijke product toepassingen;
 Deelname aan Nederlandse beurzen in de productie-industrie.
Dit ben jij:
 Je hebt een technisch commerciële achtergrond op ten minste HBO niveau;
 Je hebt kennis van mechatronica en werktuigbouw;
 Je hebt ten minste 5 jaar werkervaring en kan goed zelfstandig werken;
 Je bent communicatief vaardig en commercieel ingesteld waarbij je denkt vanuit de markt
en de behoefte van de klant;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en vindt het leuk om op de weg te zitten;
 Je hebt een service gerichte instelling en bent je bewust dat je bij de klanten het gezicht
van Dormac bent;
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 Ervaring met industriële productautomatisering is een pré.
Wij bieden jou:
 Een baan bij een succesvol en groeiend bedrijf met ruim 40 collega’s;
 Ervaren collega’s waar je mee kan sparren en kennis kan delen;
 Volop ontwikkelings- en carrièremogelijkheden;
 Auto van de zaak;
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb jij interesse in deze functie?
Mail dan je CV naar hr@dormac.nl ter attentie van Heleen Rahusen. Dan nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met je op. Bellen mag natuurlijk ook.
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