
 

 
  

Maintenance & Gears Heyvaert, kortweg MGH, is een groeiend en energiek servicebedrijf met 

als missie:  

 

“MGH is dé partner die de industrie draaiende houdt  

dankzij haar merkonafhankelijke en duurzame totaaloplossingen 

 voor zware, elektromechanische aandrijfgroepen.”  

 

Wij zijn zowel actief in België als Nederland, Noord-Frankrijk en Luxemburg.  

Op dit moment stellen we een dertigtal personeelsleden te werk in onze vestigingen te Machelen 

en Antwerpen, wat de sfeer prettig en informeel maakt. 

 

Kom ons team vervolledigen en maak deel uit van een omgeving waarin je je technische kennis  

ten volle kan ontplooien! 

 

Op dit moment zijn we op zoek naar een: 

INTERNAL SALES ENGINEER 

Doel: Als technisch commercieel binnendienstmedewerker zoek je steeds de beste 

oplossing voor onze klanten.  

Taakomschrijving:  

 Je analyseert de offerteaanvragen voor industriële aandrijfgroepen, 

motorreductoren en tandwielkasten en maakt offertes. 

 Je berekent de verwachte kost van projecten. Hiervoor verzamel je en 

analyseer je de gegevens verkregen van de werkplaats en van leveranciers.  

 Je werkt nauw samen met de verkoopsverantwoordelijke, de projectleider, de 

studiedienst, de aankopers, de werkplaatsverantwoordelijke en eventueel 

onderaannemers. 

 

Profiel:  

 Je hebt minimaal een bachelor diploma in een technische richting (mechanica 

of elektromechanica) of bent gelijkwaardig door ervaring. 

 Je bezit organisatorische capaciteiten en bent een gedreven iemand. 

 Je kan vlot omgaan met collega’s en met de klant. 

 Je bent zelfstandig en hebt een sterk logisch redeneervermogen. 

 Je bent leergierig en flexibel.  

 Je hebt technisch inzicht. 

 Je hebt een goeie kennis van het Nederlands, Engels en Frans. 

 Gezonde kennis van mechanica en elektriciteit is noodzakelijk. 

 Ervaring in de sector en ervaring met SAP zijn pluspunten. 

 

Wij bieden:  

 Een uitdagende job in een bedrijf met sterk groeipotentieel en aandacht voor 

work-life balance.  

 Een contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijk loon in verhouding tot 

ervaring, profiel en inzet alsook een pakket extralegale voordelen.  

 


