
 

ELEQ speelt wereldwijd al meer dan 75 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het 

beheersen en verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden 

innovatieve ideeën omgezet in slimme oplossingen. ELEQ ontwikkelt, produceert en levert stroom- 

en spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitkasten voor o.a. de 

energiemarkt en de openbare ruimte. Tot de brede en internationale klantenkring behoren 

energiebedrijven, marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, lichtmastfabrikanten, 

luchthavens en producenten van vermogenstransformatoren, vermogensschakelaars en generatoren.  

 

Binnen het Product Development Center en de verkoop- en productielocaties in Nederland 

(Steenwijk) en Duitsland (Kerpen) wordt met passie en plezier gewerkt, waarbij zorg voor kwaliteit en 

het milieu van het grootste belang zijn. Bij ELEQ werken in totaal 200 enthousiaste medewerkers. 

 

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van 

  

Proposal Engineer 
  (Technisch commercieel medewerker) 

 
Wat ga je (onder andere) doen: 

 Berekenen en opstellen van technische specificaties in overleg met klant; 

 Berekenen van kostprijzen en verkoopprijzen en aanbieden naar de klant; 

 Klant specifieke orders trafo groot controleren aan de hand van aanbiedingen en eventuele vorige 
levering op maakbaarheid, verschillen etc.; 

 Orders omzetten in productieorders; 

 Ondersteunen van Productie bij afkeur en productieproblemen; 

 Aanmaak en beheer klant specifieke producten, al dan niet in overleg met Productontwikkeling; 

 Ondersteuning Productontwikkeling en Customer Service bij het aanmaken / aanpassen stuklijsten 
en de routing van prototypen en standaardartikelen. 
 

Met wie ga je samenwerken: 
Bij ELEQ hechten we waarde aan het werken in teams. Als technisch specialist ga je samen met je 
collega’s van de Verkoopafdeling, van Productontwikkeling en van Productie aan de slag. Samen sta je 
dicht bij de klant om specifieke vragen om te zetten in de ideale oplossing. 
 
Je bent: 

 Een echte teamspeler; 

 Je denkt in oplossingen in plaats van problemen; 

 Wat je begint maak je af; 

 Bent zelfstandig; 

 Je bent van nature onderzoekend en nieuwsgierig; 

 Een praktische instelling; 

 Je hebt passie voor toegepaste techniek. 
 
Jouw achtergrond: 

 MBO-4 of HBO Elektrotechniek; 

 Goed kennis van Microsoft Office (Word, Excel en PowerPoint); 

 Kennis van de Duitse taal in woord en geschrift is een pré. 

 
Wat bieden wij: 

 Werken in een stimulerende, technische omgeving; 

 Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een richting die jou aanspreekt; 

 Marktconform salaris 
 
 



 

Interesse? 
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Saber Nourizadeh, Operational Sales 
Manager, tel.nr. +31(521) 533 333. 
 
Je sollicitatie kun je richten aan, Sytske Wagenaar, HR Adviseur, sytske.wagenaar@eleq.com. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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