
 

Wij zijn op zoek: 
 
Ben jij een technische duizendpoot of juist commercieel met affiniteit voor techniek dan zijn 
we op zoek naar jou!  
 
Laat je niet afschrikken door de technische termen uit onze markt of onze uitgebreide 
producten website, als je HBO geschoold en technisch inzicht hebt dan zijn we op zoek naar 
jou!!  
 
1.  Technische Adviseur 

Het technisch adviseren van de klant op afdichtingsgebied. Zie jij dit als uitdaging na een 
interne opleiding? Heb jij al werkervaring in de afdichtingswereld? Of functioneert je op HBO 
niveau? Richting: Werktuigbouwkunde, Elektrontechniek of Technische natuurkunde.  

of 
 
2. Commercieel talent 

Een vergelijkbare opleiding als bovenstaande of bekend met afdichtingen en heb je ook nog 
een commerciële instelling? Lees snel verder en reageer snel!  

 

Functieomschrijving  

Je denkt mee met onze klant om een perfect passende oplossing te vinden, je hebt een 
technische adviserende rol of je weet met je technische en / of commerciële inzicht de klant 
te binden en verder van dienst te zijn.  

Je verkoopt jouw idee, onze producten en / of diensten en de daarbij (zelfbepaalde) passende 
prijs.  Bij opdracht draag je de order over aan de afdeling Administratie die de order verwerken 
zodat deze bekend wordt in de organisatie.  

Met ondersteuning van ons ervaren technische team zorg jij voor tevreden klanten!  

Ben jij onze nieuwe collega…  

- met een afgeronde opleiding HBO niveau? 
- richting Werktuigbouwkunde / elektrotechniek (Heao met technische affiniteit) of een 

vergelijkbare opleiding?  
- die (werk)ervaring en/of kennis heeft op afdichtingen, EMC gebied of bliksem 

beveiliging?  
- minimaal 3 jaar werkervaring? 
- met commercieel inzicht? 
- die oplossingsgericht te werk gaat?  
- die in het bezit is van een rijbewijs B? 
- die naast de Nederlandse ook de Engelse taal goed beheerst?  
 
 



 

Wie zijn wij?  

Holland Shielding Systems BV is een wereldwijde bekende specialist op afschermingsgebied 
voor de elektronica industrie en is gevestigd in Dordrecht. Wij ontwikkelen en produceren 
economische oplossingen van hoge kwaliteit voor bijna alle EMC (elektromagnetische 
compatibiliteit) afschermingsvraagstukken in diverse marktgebieden.  
 
Faraday Cages is een onderdeel van de organisatie en is gespecialiseerd in ontwerpen en 
bouwen van EMI/RFI afgeschermde ruimtes. Projecten vinden plaats in ziekenhuizen, bij 
meetinstituten of bij geheime diensten.  

 

Wij bieden je: 

Een goed salaris, provisieregeling, pensioenvoorziening en mogelijkheden voor (interne) 
opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Een functie die per direct beschikbaar is waarbij 
de werktijden in overleg zijn.  

Daarnaast sta je bij ons niet stil maar denk je mee, ontwikkel je en produceer je. Als jij wilt 
doorgroeien kan dat, als je op je plek zit of je hebt andere wensen is dit ook altijd 
bespreekbaar. Door de platte organisatiestructuur is er een plezierige werksfeer en veel 
vrijheid voor de ontplooiing van jezelf.   

 

Kom jij ons team versterken?  

 

Stuur dan je C.V. ter attentie van Christine naar hrm@hollandshielding.com.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 


