Wij zijn op zoek naar een Cost Engineer (m/v)

Wie zijn wij?
DG press ServiceS B.V. is een internationale machinebouwer in het ontwikkelen, produceren en in
bedrijf stellen van hightech hybride rotatie drukpersen voor de grafische industrie. Wij zijn actief in
de markt voor verpakking en veiligheidsdrukwerk. Naast de ontwikkeling en productie van hightech
web offset drukpersen bieden wij ook technische services en trainingen. Wij bouwen
kapitaalsgoederen die over de hele wereld worden geleverd.
Bij DG press werken op dit moment meer dan vijftig enthousiaste medewerkers die vanuit een
modern kantoor in Hall/Eerbeek wereldwijd hun machines en diensten aanbieden. De werksfeer
binnen ons bedrijf kenmerkt zich als informeel, open en collegiaal. De vele projecten, die zich over de
gehele wereld voordoen worden met een hoge mate van teamgeest gerealiseerd. Binnen de holding
is een grote synergie op het gebied van kennis, infrastructuur, service en ontwikkeling.

Functieomschrijving
In de rol van Cost Engineer ondersteun je het verkoopproces binnen de organisatie. Door het maken
en beschikbaar stellen van geautomatiseerde kostprijscalculaties zodat offertes in overeenstemming
zijn met de eisen en wensen van klanten binnen de gestelde kosten en prijzen. Hierbij werk je nauw
samen met de afdelingen Engineering, Verkoop, Finance en Productie. Een positie dus, die veel
overleg en afstemming vereist met alle geledingen binnen ons bedrijf, en dus goede communicatie
eigenschappen vergt.
Daarnaast denk je mee over de optimalisatie van het verkoop-werk, de processen en procedures.
Ook ga je af en toe mee naar (internationale) beurzen ter ondersteuning van de Sales afdeling, en
heb je veel overleg met onze belangrijke toeleveranciers.
Wij werken met de software van ‘Sofon’, maar ervaring met vergelijkbare software pakketten is
evenzeer welkom.
De Cost Engineer is o.a. verantwoordelijk voor:
•
•
•

Het optimaal en actueel houden van de cost engineering configurator software op basis van
de stuklijst structuur van Engineering
Het aanpassen en borgen van juiste marge calculaties
Onderhoud en beheer van het offerte generatie systeem, zodat onze verkopers daarmee
‘veilig’ kunnen werken.

Functie-eisen
•
•
•

Een afgeronde HBO in relevant vakgebied aangevuld met kennis van en affiniteit met
technische engineering, stuklijst structuren en productkennis.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Heeft ervaring met Sofon of vergelijkbaar systeem (Merkato, Salesforce, Odoo etc.)

Skills
•
•
•

Je bent flexibel, rustig, zelfstandig, proactief en vooral klantgericht
Je deinst niet terug voor het maken van beslissingen en het leveren van eigen inbreng
Je weet van aanpakken, neemt graag initiatief en bent communicatief sterk

Wat bieden wij jou:
•
•

Een uitstekend salaris,
Mooie ontwikkelingskansen in deze rol en een doorgroei naar manager back office.

Geïnteresseerd?
Dan ontvangt Marianne graag jouw vragen of CV op m.jansen@dgpress.nl.
Meer van het bellen? Bereik ons op +31 (0)313 671 911.

