
Afstudeerstage Technical Sales Engineer 
 
Wil jij de schakel zijn tussen sales en engineering? En ben jij op zoek naar een 

uitdagende afstudeerstage? 

WPS is dé specialist in het ontwerpen, realiseren en implementeren van efficiënte logistieke 

oplossingen voor de glastuinbouw. WPS is toonaangevend in automatiseringsprojecten. We 

hebben de kennis en ervaring om oplossingen aan te dragen die rendement opleveren. En 

een compleet pakket aan systemen en installaties om voor bedrijven die oplossing in de 

praktijk te laten functioneren. Wij verwelkomen graag enthousiaste studenten binnen ons 

bedrijf vol jonge, gedreven medewerkers. Talent ontwikkelen vinden we bij WPS heel 

belangrijk. WPS maakt graag deel uit van jouw ontwikkeling! Wij bieden jou tijdens deze 

uitdagende afstudeerstage de mogelijkheid om in een unieke en innovatieve omgeving 

praktijkervaring op te doen en verschillende vaardigheden te ontwikkelen. 

 
Wat ga je doen tijdens je stage? 

Als Technical Sales Engineer zorg je ervoor dat de klantvraag wordt vertaald naar een 

haalbare technische oplossing. Je bent het technische geweten van de commerciële 

afdeling. Tijdens je afstudeerstage richt je je op een afstudeeropdracht, zoals bijvoorbeeld 

het opzetten van een nieuw calculatie model of het standaardiseren en/of optimaliseren van 

onze processen voor het maken van technisch ontwerpen. Daarnaast loop je ook direct mee 

op de afdeling. Wel zo leuk, want bevalt het voor jou en voor ons dan kan jij wellicht na je 

afstudeerstage gelijk aan de slag bij ons! Tijdens je stage word je begeleid door een 

Technical Sales Engineer, die je de weg wijst door WPS. 

  
Wat neem je mee? 

· Je volgt de HBO studie Werktuigbouwkunde of Mechatronica;  

· Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

· Je hebt affiniteit met commercie; 

· Je beschikt over een proactieve en leergierige houding; 

  
Wat biedt WPS jou? 

· Een fulltime stage (40 uur); 

· Een stagevergoeding van €600 per maand; 

· Een uitdagende stageopdracht die in overleg met jou opgesteld gaat worden; 

· Goede en professionele begeleiding; 

· Een jong enthousiast team binnen een innovatieve organisatie; 

· Wij zijn altijd op zoek naar jong talent, wellicht ligt er na jouw studie een baan bij WPS in het 

verschiet; 

  

Solliciteer nu via onze sollicitatiepagina ! 

https://wps.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/121890


 


