
 

 

Technical Sales Engineer bij dé specialist in transportsystemen 
voor de internationale voedingsmiddelenindustrie 
Sint-Oedenrode, 32-40 uur per week 
 
Marvu Foodprocessing Equipment is gespecialiseerd in hightech transportsystemen en speciaalmachines van 
wereldklasse voor de voedselverwerkende industrie. Denk hierbij aan brood- en banketbakkerijen en de 
vleesverwerkende-, visverwerkende-, convenience-, agf- en zuivelindustrie. We helpen onze klanten wereldwijd 
bij het verbinden van de losse processtappen in productielijnen tot één soepel lopend geheel. Advies, ontwerp, 
productie, assemblage en service; alles in eigen beheer vanuit ons moderne kantoor en productielocatie in Sint-
Oedenrode. Met jouw technische kennis, creativiteit én ruimtelijk inzicht sta jij aan de start van de mooiste 
projecten voor onze klanten. Hoe je dat doet? Lees snel verder! 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat nauw samenwerken met onze Technisch Verkoper die de gewenste specificaties van 
transportbanden bespreekt met de eindklant (zoals bakkerijen, slachterijen en andere ondernemers in de 
voedingsmiddelenindustrie) of met leveranciers van totaaloplossingen (OEM: Original Equipment 
Manufacturer) die onze producten integreren met robots, automatisering, doseerinstallaties, 
verpakkingsmachines, et cetera.  
 
Onze klanten vragen onze hulp bij logistieke vraagstukken binnen productielijnen. Jij denkt mee over de 
oplossingen en werkt deze uit in duidelijke en aantrekkelijke 3D-tekeningen zodat de klant een goed beeld 
krijgt van hoe zijn productievloer eruit gaat zien. Jouw werk is daarmee een heel belangrijk onderdeel van 
de offerte, vaak met een waarde tot € 1.000.000. Om een goede tekening te kunnen maken moet je 
uiteraard op de hoogte zijn van de gewenste specificaties en zaken als bijvoorbeeld obstakels in de ruimte, 
hoe scherp de bochten van de transportband moeten zijn, welke robots en machines een rol spelen in het 
proces en de gewenste snelheden. Je gaat hiervoor met de Technisch Verkoper mee naar de klant, of je laat 
je achteraf briefen voordat je gaat tekenen. De keuze is aan jou. Gedurende het proces heb je regelmatig 
contact met de (engineer van de) klant.  
 
Je werkt voor meerdere klanten gelijktijdig, die allemaal in een andere fase van het verkooptraject zitten, 
van inventarisatie-, teken- en offerte- tot contractfase. Lekker veel afwisseling dus! Zodra een contract is 
getekend, dragen de Technisch Verkoper en jij het traject over aan Concept & Project Engineering die de 
daadwerkelijke productie en implementatie voor hun rekening nemen.  
 
Als onderdeel van het Verkoopteam zal je veel gaan samenwerken met je directe collega’s Joris, Jaap, Mark, 
Corné, Wilco, Lars, Karin en Roel. 
 
We zijn een familiebedrijf met korte lijnen, een platte structuur, open communicatie én Brabantse humor. 
Maar ook zijn we super professioneel, ambitieus, trots en hebben een enorme passie voor techniek en het 
ontwikkelen van technisch talent. Laat dat nou precies bij jou passen! 
 
Wie ben jij? 
Jij vindt het mooi aan de voet te staan van nieuwe projecten bij onze klanten. Je bent een 3D-tekenaar die 
de oplossingen zo goed mogelijk weet te visualiseren voor de klant. Omdat geen klant of project hetzelfde 
is, is dit elke keer weer een mooie uitdaging. Je vindt het leuk en interessant om regelmatig mee naar een 
prospect/klant te gaan met de Technisch Verkoper OF laat je goed briefen om daarna jouw ding te doen. 
Kortom, je kunt de functie zelf tweaken naar wat meer richting Sales (voorin het traject) of wat meer 
richting Techniek (wat meer achterin het traject).  
 



 

 

Je hebt een sterk analytisch vermogen en beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je kunt gemakkelijk 
schakelen tussen de verschillende trajecten waarbij je betrokken bent. Daarnaast ben je communicatief 
sterk want je overlegt regelmatig met je collega’s en de klant gedurende het verkoopproces. 
 
Je beschikt over 

• HBO werk- en denkniveau, opgeleid in een technische richting (denk bijvoorbeeld aan 
Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, 
Voedingsmiddelentechnologie)  

• minimaal 2 jaar ervaring als 3D-tekenaar (wij werken hiervoor met SOLIDWORKS) 
• sterk analytisch vermogen en ruimtelijk inzicht 
• servicegerichte, nieuwsgierige en oplossingsgerichte instelling 
• en verder ben je gewoon een leuke collega om mee te werken! 

 
Wij bieden je 
Een mooie functie binnen een warm familiebedrijf met zo’n 45 collega’s. Je werkt dagelijks met een jong 
team van specialisten (de gemiddelde leeftijd hier is 33 jaar), met veel kennis en een passie voor techniek. 
Korte lijnen, humor, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling én jezelf kunnen zijn vinden we belangrijk. We 
groeien goed en stabiel en zijn momenteel bezig met een professionaliseringsslag binnen onze organisatie. 
We zijn trots op ons product, onze mensen én onze Brabantse roots.  
 
Het Verkoopteam biedt jou afwisselend, uitdagend werk, in een prettige, moderne werkomgeving en veel 
lol. Met regelmatig leuke activiteiten. En worstenbroodjes natuurlijk! Een mooie functie om ook jezelf 
verder in te ontwikkelen.  
 
En verder: 

• een functie voor 32 tot 40 uur per week  
• direct een vast contract 
• een goed salaris dat afhankelijk is van jouw kennis en ervaring 
• 25 vakantie- en 13 ADV-dagen 
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaalbewerkingsbedrijf 
• een goede pensioenvoorziening 

 
Marvu Foodprocessing Equipment 
Sinds de oprichting in 1993 is Marvu Foodprocessing Equipment niet alleen in Brabant en Nederland maar ook 
internationaal gegroeid tot bekende betrouwbare leverancier van transportsystemen en machinebouw in de 
voedingsmiddelenindustrie én toeleverancier voor internationale machinebouwers. 
 
Bij ons werken 45 collega’s, voornamelijk technisch geschoold. We vinden het dan ook belangrijk een 
ontwikkelplek te zijn voor technisch talent. Daarom zijn we trotse partner van Team Rembrandts, hét 
robotica-team van Nederlandse bodem. Samen met Team Rembrandts zetten wij ons in om jongeren te 
enthousiasmeren en inspireren door de wondere wereld van techniek. Sinds 2019 stellen wij ons machinepark 
en netwerk van professionals ter beschikking om Team Rembrandts te laten doen waar ze het beste in zijn: toffe 
robots bouwen en de strijd aan gaan tijdens de First Robotics competition. 
 
Interesse en solliciteren 
Marvu heeft haar recruitment activiteiten ten aanzien van deze vacature uitbesteed aan De mkb recruiter. Neem 
voor meer informatie contact op met Floor via 06-29171496 (dat mag via WhatsApp) of floor@mkb-recruiter.nl. 
 
Nu al enthousiast en wil je solliciteren? Klik dan op de sollicitatiebutton. Je komt dan in het sollicitatieformulier 
op de website van De mkb recruiter terecht. We kijken ernaar uit om kennis met je te maken! 
 
Kom je liever eerst langs? Dan word je gastvrij ontvangen met een kop koffie en krijg je daarna een rondleiding. 
Wedden dat je nooit meer weg wilt?! 



 

 

 
Bericht voor werving en selectiebureaus: acquisitie naar aanleiding van deze vacature is zinloos en wordt niet op 
prijs gesteld. 
 


