Didactic Sales Engineer
Asti Automation
Bucharest, Romania
Job function: Sales, Business Development
Company Industry: Industrial Automation, Professional Training
Employment type: Full time / Seniority: Entry level
Job Description:
We are seeking a motivated didactic sales engineer to join our team in Bucharest.
Essential functions:
- Promote the company's technical training products and services range across existing
customers from the vocational, higher education and industrial areas;
- Maintain relations with existing customers;
- Generate and pursue new sale leads in a proactive manner;
- Deliver customer presentations and representation of the company at major trade fairs,
industry meetings and in relation to professional and public sector bodies;
- Tight collaboration with the technical, r&d and commercial teams for delivering turnkey
solutions.
Qualifications:
- Bachelor’s degree, major in engineering;
- Knowledge of industrial automation technology: PLC/DCS/RTU, HMI, Industrial
communication: ModBus, Profibus, Profinet, software frameworks for SCADA development
and Industry 4.0 principles;
- Good communication skills and knowledge of written and spoken English (German is a
plus).
What Asti Automation offers:
- Challenging projects in dynamic collaborative team;
- Great professional development opportunities;
- Performance bonus;
- Centrally located Bucharest HQ.
Company Description:
Asti Automation is a regional leader in the supply of turnkey technical training solutions,
which include a curriculum-focused didactic equipment range, following novel paradigms
from both academia and industry. The portfolio includes didactic equipment and platforms at
the vocational, university and applied research levels for industrial automation, electrical and
electronic engineering, mechatronics and robotics, along technical training courses and
consultancy services. ASTI Automation is a Siemens Cooperates with Education (SCE) partner
for training material since 2011 as well as full member of WORLDDIDAC, the global trade
association for the education industry.
www.astiautomation.ro / office [at] astiautomation.ro

Inginer Vânzări Didactice
Asti Automation
București, România
Tip poziție: Vânzări, Dezvoltare afaceri
Domeniu: Automatizări industriale, Formare profesională
Tip angajare: Normă întreagă / Nivel: Debutant

Descriere post:
Suntem în căutarea unui inginer de vânzări soluții didactice pentru a se alătura echipei
noastre din București.

Responsabilități:
- Promovarea gamei de produse și servicii pentru pregătire tehnică ale companiei către baza
de clienți existenți din domeniul educației vocaționale, învățământului superior și centre de
pregătire ale partenerilor industriali;
- Menținerea și dezvoltarea relațiilor către clienții activi;
- Generarea și urmărirea unor noi oportunități de vânzări, de o manieră proactivă;
- Realizarea de prezentări pentru clienți și reprezentarea companiei la târguri și expoziții din
domeniu și în raport cu organizațiile profesionale și din sectorul public;
- Colaborare strânsă cu departamentele tehnic, cercetare-dezvoltare și comercial pentru
realizarea de soluții la cheie.
Calificări:
- Diplomă de licență, cu specializare în inginerie;
- Cunoașterea tehnologiilor moderne de automatizări industriale: PLC/DCS/RTU, HMI,
comunicații industriale: ModBus, Profibus, Profinet, medii de dezvoltare software pentru
aplicații SCADA și principii Industry 4.0.
- Abilități de comunicare bune și o bună cunoaștere, scris și vorbit, a limbii engleze (limba
germană este un avantaj).
Ce oferă compania Asti Automation:
- Proiecte complexe într-un mediu de lucru colaborativ;
- Oportunități excelente de dezvoltare profesională;
- Bonus de performanță;
- Sediu amplsat central în București.
Descrierea companiei:
Asti Automation este lider regional în furnizarea de soluții la cheie pentru pregătirea tehnică.
Acestea se bazează pe o gamă de echipamente didactice, conforme programelor de studiu, ce
urmează noile paradigme din domeniul academic și din industrie. Portofoliul include
echipamente pentru nivelurile vocațional, universități și cercetare aplicată din domeniile
automatizărilor industriale, ingineriei electrice și electronice, mecatronică și robotică, alături
de cursuri de pregătire tehnică și servicii de consultanță. Asti Automation este partener al
programului Siemens Cooperates with Education (SCE) din 2011 precum și membru al
WORLDDIDAC, asociația profesională globală pentru industria educațională.
www.astiautomation.ro / office [at] astiautomation.ro

