
 

 

De organisatie 
CEAD B.V., gevestigd in Delft, is een 3D printer producent en ontwikkelt unieke technologieën welke 
het mogelijk maken om op groot formaat composiet en kunststof onderdelen te printen.  De klanten 
van CEAD produceren onderdelen voor projecten binnen de maritieme, bouw, infrastuur, automotive 
en luchtvaart sectoren.  
 
Met haar technologie is CEAD uniek in de wereld en zijn we er op gericht om continue verder te 
ontwikkelen. Zo kunnen wij nog meer toepassingen mogelijk maken. Enerzijds is CEAD een organisatie 
die op seriematige basis de machines bouwt en in de markt zet en anderzijds is CEAD een dynamische 
R&D omgeving waar non-stop wordt gezocht naar verbeteringen van de bestaande techniek en de 
ontwikkelingen van nieuwe techniek. Om de technologie toe te kunnen passen wordt er ook juist veel 
onderzoek samen met klanten gedaan.  
 
Het Sales team bestaat uit Emiel de Voogd, Charlene van Wingerden en Lucas Janssen. Omdat wij het 
bereik van onze sales activiteiten verder willen uitbreiden en daarmee ook het sales team, zoeken wij 
een Sales Engineer die binnen dit team past en ondersteuning kan bieden aan het team.  
 
Sales Engineer - Omschrijving van de functie 
Deze functie betreft de sales van de robot systemen, maar ook de pilotprojecten. Je zal je bezig 
houden met de aanvragen, nieuwe en bestaande contacten en het complete verkooptraject. Verder 
draag je zorg voor onze website en documentatie (documentatie t.b.v. de verkoop en het aftersales 
traject).  
 
De werkzaamheden bestaan uit:  

- Behandelen aanvragen van nieuwe en bestaande klanten 
- Begeleiden verkooptrajecten  
- Optimalisatie van de website en overige digitale communicatie 
- Bijhouden van contacten in CRM software 
- Beursbezoeken en actieve betrokkenheid bij andere evenementen 

 
Deze functie betreft een startersfunctie met uitzicht op doorgroeimogelijkheden.  
 
Sales Engineer - Jouw vaardigheden 

● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  Als je meer 
wereldtalen beheerst, is dat meer dan welkom! 

● Technische affiniteit en interesse in onze producten 
● Sociaal, pro-actief en flexibel ingesteld 
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● Ervaring met Microsoft Office 
● Ervaring met Solidworks is een pré 
● Ervaring met Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign is een pré 

 
Wat bieden wij? 

● Samenwerken met een gemotiveerd en gezellig team. 
● Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
● Marktconform salaris 
● Vrijheid en ruimte voor eigen initiatief 
● Een fijne werksfeer waarin hard werken en plezier maken centraal staat  
● Een baan binnen een vernieuwende, innovatieve en dynamische organisatie 

 
CEAD groeit snel en we zoeken iemand die met ons meegroeit. Er zijn daarom ook voldoende 
doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf, maar ook specifiek voor deze functie.  
 
Ben je enthousiast?  
Stuur dan je CV en motivatie naar Lucas Janssen: info@ceadgroup.com 
 
Wanneer je wordt uitgenodigd, hebben we een eerste kennismakingsgesprek. Bij een positieve 
kennismaking door beide partijen wordt een test gepland. Na het slagen voor deze test wordt een 
laatste gesprek ingepland.  
 
Voor vragen kan er ook altijd telefonisch (015 737 0183) of per mail (info@ceadgroup.com) contact 
opgenomen worden.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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