Factory Zero wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken, in
combinatie met gezonde, comfortabelere en zeer energiezuinigere woningen. Het doel is om
alle relevante installatiecomponenten die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw en
renovatie, te ontwikkelen en op industriële schaal te produceren. Om deze behoefte te
vervullen ontwikkelt en produceert Factory Zero, in eigen fabriek in Tiel, de integrated Climate
Energy Module (iCEM). Dé energiemodule die zeer energiezuinige woningen mede mogelijk
maakt. Om de stevige groei van onze organisatie door te zetten zoeken wij voor de afdeling
sales een energieke (fulltime)

Sales Engineer
Wat ga je doen?
Als Sales Engineer ben jij de eerste schakel in de keten van het verduurzamen van
nieuwbouw- en renovatiewoningen. Jij bent het aanspreekpunt en de volwaardige
gesprekspartner voor bouworganisaties, projectontwikkelaars, installateurs en adviseurs. Je
identificeert de behoeften van opdrachtgevers, partners en bewoners. Je verbindt deze aan
elkaar en vertaalt ze naar concrete oplossingen binnen het productengamma van Factory
Zero.

Financiële, technische en/of juridische aspecten stem je veelvuldig af met interne en externe
samenwerkingspartners. Je creëert kansen, zorgt voor een strak verkoopproces en deals waar
alle partijen – en de bewoner in het bijzonder – blij van worden. Je krijgt energie van de snelle
veranderingen in de bouw. Je volgt de ontwikkelingen op de voet, het liefst nog ben je ze
voor. Er is veel ruimte om de functie zelf vorm te geven.
Wat verwachten we van jou?
▪ Een sterk gevoel bij de verduurzamingsopgave;
▪ Werkervaring en een interessant netwerk in de bouw- en/of installatiewereld;
▪ 5-10 jaar relevante b2b verkoopervaring en kennis van sales aanpak;
▪ Tenminste een afgeronde hbo/ mbo+ opleiding;
▪ Goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift;
▪ Daarnaast ben je zelf startend, flexibel, ondernemend en verbindend.
Wat biedt Factory Zero jou?
Een zeer uitdagende en zelfstandige (fulltime) functie in een ambitieuze organisatie. Je komt
te werken met ongeveer 35 betrokken collega’s met passie voor hun vak en de
verduurzamingsopgave van Nederland.
Interesse in deze functie?
Heb je passie voor de energietransitie en wil je als Sales Engineer bij Factory Zero de weg om
mooie projecten te kunnen realiseren? Stuur dan je motivatie voorzien van cv naar
vacatures@factoryzero.nl. Bij vragen over deze vacature neem je contact op met Michel
Schollen op 06- 48 43 16 67. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

