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Qbus is een Belgisch bedrijf dat sinds 1999 technologieën ontwikkelt om residentiële en commerciële gebouwen 
slimmer te maken. Een slim gebouw biedt meer gemoedsrust en comfort maar verbruikt minder energie. 
Ondertussen draait het Qbus-systeem in meer dan 16,000 woningen en gebouwen, zowel in België als in het 
buitenland.  
Qbus heeft een platform van verschillende producten en diensten om woningen en gebouwen slim te maken:  

- Qbus Stand-Alone, de uitbreidbare basis-installatie met een Alles Uit-Knop;  
- Qbus Full, een volledig automatiseringssysteem met centrale intelligentie; 
- Qbus Open, waarbij Qbus deel uitmaakt van een geheel van slimme woningprotocollen en slimme 

toestellen die via de Ubie tot één geïntegreerd systeem gekneed worden.  
Qbus heeft zijn hoofdkantoor in Erpe Mere; alle ontwikkeling en productie gebeurt in België. Sinds 2018 hebben we 
Qbus Nederland opgericht zodat we vanuit specialisatie en focus commerciële en technische ondersteuning kunnen 
leveren aan de lokale klanten en projecten.   
 
Om ons commercieel team te versterken zoeken wij voor Qbus Nederland een Sales Engineer. 

Taakomschrijving: 

• Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële doelen en het vergroten van de afzetmarkt 
binnen Nederland.  

• Je identificeert potentiële klanten (vnl. installateurs), maakt hen bekend met het Qbus systeem  en helpt hen 
bij het maken van offertes en het engineeren van hun project. 

• Je onderhoudt de relaties met installateurs en groothandels, organiseert acties en verzorgt opleidingen voor 
de klanten in Nederland.  

• Je volgt de marktontwikkelingen in de home & building automation markt. Je geeft feedback over de 
behoeften van de klant aan het ontwikkelingsteam.  
 

Profiel: 

• Een hbo-diploma industriële automatisering of elektrotechniek of vergelijkbaar niveau door werkervaring. 

• Ervaring in de verkoop van oplossingen (alarmsystemen, audio, automatisering,…) naar installateur en de 
groothandel toe. Ervaring met domotica is een pre.  

• Je bent een teamspeler maar kunt ook zelfstandig werken, bent energiek en voelt je comfortabel in een 
groeiende omgeving. Ondernemerschap en eigen initiatief worden gewaardeerd. 

• Je wilt graag leren en groeien, staat klaar voor klanten en collega’s en durft zelf beslissingen te nemen. 

• Je kan vlot overweg met de computer en de Office programma’s (Word, Excel en Powerpoint, kennis van 
AutoCAD is een pre) en bent actief op Social Media. 
 

Wij bieden: 

• Een interessante en belangrijke functie in een dynamisch mkb-bedrijf in een evoluerende interessante markt. 

• Relevant werk dat een effectieve bijdrage zal leveren tot de verdere groei van het bedrijf en dat ook 
persoonlijke groei mogelijk maakt.  

• Uiteraard bieden wij je een concurrerend en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. 
 

Interesse? Stuur jouw motivatiebrief en CV naar janhartkoorn@qbusnederland.nl en we nemen contact met je op.   
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