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Help jij mee ons succes verder uit te bouwen? 
 
Wie zijn we? 
Wij zijn Arcobel, sinds 1974 toonaangevende 
distributeur en systeemintegrator van industriële 
computers, embedded systemen en 
netwerkoplossingen. Wij werken vanuit onze 
vestigingen in Nederland en België, en focussen ons 
hoofdzakelijk op de industriële sector van de 
Benelux.  Onze klanten omschrijven ons als een 
betrouwbare, op kennis gedreven en uitermate 
klantvriendelijke partner. Of het nu gaat om 
systemen voor de telecom, transport, machinebouw 
of de maritieme sector: met onze jarenlange ervaring 
leveren we altijd de perfect passende producten en 
oplossingen. 
 
Wat doen we? 

 Distributie van computerkaarten en –systemen; 
 Ondersteuning van ontwikkelprocessen voor nieuwe computergestuurde oplossingen; 
 Systeemintegratie; 
 Klant specifiek advies, uitgebreide service en support; 
 Training en consultancy 

  
Ter uitbreiding van onze afdeling support in Heesch zijn we op zoek naar een nieuwe, enthousiaste en 
kundige collega voor de functie: 
 

Senior Sales Support Engineer 
 
Wat ga je doen? 
Elke dag bevat een verassing, je weet van te voren niet precies hoe het loopt. Jij houdt van deze 
dynamiek en weet daarbinnen je eigen structuur en rust te creëren. Jij behoudt het overzicht en staat 
klaar voor onze klanten. Door het delen van jouw technische expertise verhoog jij de klanttevredenheid. 

Voor onze industriële PC hardware zijn wij op zoek naar een gedreven medewerker die het een 
uitdaging vindt om onze klanten en account managers technisch te ondersteunen. Deze functie vervul je 
hoofdzakelijk vanuit ons kantoor in Heesch. Samen met de verkoopafdeling vorm je een team. Je 
ontwikkelt configuraties die toe te passen zijn in de veeleisende omgeving zoals voorgeschreven door 
onze klanten. Hierbij heb je contact met onze wereldwijde leveranciers en ga je samen met onze 
account managers op klantbezoek. Het testen en eventueel bouwen van deze systemen kan ook 
behoren tot een van jouw taken. Tevens ben je in contact met onze klanten voor het verlenen van 
service en support. Kortom volop uitdaging en afwisseling binnen inspirerende projecten in 
uiteenlopende wereldmarkten! 
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Profielomschrijving  

 HBO denk en werk niveau 
 Kennis en ervaring met industriële PC Hardware (+5 jaar), Computernetwerken, Windows en 

Linux 
 Beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift 
 Bereidheid tot volgen van trainingen in het buitenland 
 Goede communicatieve vaardigheden. 
 Zelfstandig en projectmatig kunnen werken 
 Je beschikt over probleemoplossend vermogen 

Aanbod  
 Een job in een innoverend en gedreven team; 
 Mogelijkheden om te groeien in een uitdagende technische sector; 
 Veel uitdaging en verantwoordelijkheid; 
 Een prima beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
Reageren? 
Mail je sollicitatiebrief, voorzien van cv, naar hans.adams@arcobel.com, ter attentie van Hans Adams.  
 
Je kunt je brief ook sturen naar: 
 
 
Arcobel Embedded Solutions B.V. 
Cereslaan 10 
5384 VT Heesch 
 
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan gerust contact op met via hans.adams@arcobel.com of 
via 0412-660066. 
 
Ben je benieuwd naar onze projecten? Vraag dan onze referentielijst aan! Onze klanten vertellen je 
graag over hun ervaringen. 


