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WIE ZIJN WIJ? 

Elke dag stromen er miljoenen euro’s aan aardolie en –gas door pijpleidingsystemen over de hele 
wereld. Gezien de financiële belangen dienen de betrokken partijen precies te weten hoeveel olie of 
gas er wordt in- cq verkocht. Complexe meetsystemen registreren daarvoor continue de 
hoeveelheden die van de ene klant naar de andere getransporteerd worden.  

 

Het ijken van deze meetsystemen gebeurt bij EuroLoop, 's werelds grootste kalibratiefaciliteit voor 
gas- en vloeistofmeters. Bij EuroLoop worden deze zogenaamde 'custody transfer' meters getest en 
gekalibreerd om ervoor te zorgen dat de exacte hoeveelheden olie en gas worden gemeten. Grote 
industriële flowmeters worden onder druk geijkt in de unieke kalibratiefaciliteiten van EuroLoop. Voor 
de eindgebruikers, zoals olie- en gasproducenten, transporteurs en opslagfaciliteiten, is dit zeer 
belangrijk omdat de nauwkeurigheid van de financiële afrekeningen wordt bepaald door de 
nauwkeurigheid van de meetinstallaties.  

 
 

(INSIDE) SALES ENGINEER 

Je bent als Sales Engineer de verbindende schakel tussen ons bedrijf en onze internationale klanten. 
Tot je belangrijkste taken behoort het opbouwen en beheren van klantrelaties, het voorbereiden en 
opstellen van offertes, het afstemmen van opdrachten met de planningsafdeling en het begeleiden 
van klantbezoeken op de locatie in Rotterdam. Het goed kunnen communiceren met onze 
(internationale) klanten is daarbij uiteraard van groot belang. 

Je werkt in een klein maar hecht sales team en rapporteert direct aan de directeur. In deze functie ligt 
het zwaartepunt op de binnendienst taken; je vindt het een uitdaging ervoor te zorgen dat onze 
binnendienst continu goed draait, zodat wij onze klanten zo goed en zo snel mogelijk te woord kunnen 
staan. Naast de binnendienst taken is af en toe een klant te bezoeken in het kader van relatie beheer 
en het zorgdragen voor een verbetering van de samenwerking tussen Euroloop en de klant voor jou 
geen enkel probleem. 

 

WIE ZOEKEN WIJ?  

Een communicatief sterke medewerker die nauwgezet werkt. Je hebt affiniteit met techniek en spreekt 
bij voorkeur meerdere talen. Jij bent positief ingesteld en hebt veel zin om aan de slag te gaan. Wij 
verwachten van je dat je op een positieve en energieke manier goed kan samenwerken met onze 
klanten.  

 

WAT VRAGEN WIJ? 

- MBO+ of HBO werk- en denkniveau 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Een andere taal is een pré. 

- Commercieel en communicatief sterk 

- Teamspeler  

- Administratief gestructureerd en nauwkeurig 

 

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN? 

Een uitdagende en dynamische werkomgeving, een veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en 
veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je zult deel uit maken van een dynamisch team en je kunt 
rekenen op ondersteuning van enthousiaste collega’s. 
Wij bieden een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket en carrièremogelijkheden in een 
internationale en technische omgeving met duidelijke kansen voor professionele groei. 


