Medewerker Verkoop (m/v)
Binnen- en Buitendienst
40 uur
Steenbergen (NB) / geheel Nederland
Wat ga je doen:
Ben jij in staat zelfstandig nieuwe klanten in Nederland te werven en de band met bestaande klanten te versterken? En
vind je het leuk om nieuwe marktsegmenten in kaart te brengen en actief te bewerken, ga jij een uitdaging niet uit de
weg? Heb je kennis van techniek? Ga dan aan de slag als medewerker verkoop, binnen- en buitendienst.
Wij houden van een informele werksfeer en werken als 1 team. Je gaat je als medewerker verkoop bezighouden met de
volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische producten adviseren en verkopen;
Contract onderhandeling;
Het uitvoeren van marktonderzoek om nieuwe klanten te vinden;
Beursdeelname;
Offertes uitbrengen en opvolgen;
Relatie onderhouden met leveranciers;
Omzet rapportage aan directie;
Je bent het gezicht van onze firma;

Wat heb je nodig:
Kan je goed zelfstandig werken in een klein team en toe aan een nieuwe en leuke baan? Dan ben jij de collega die wij
zoeken als jij jezelf herkent in de onderstaande functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt al enige jaren ervaring in vergelijkbare functie;
Minimaal MBO-4 werk en denkniveau, verkregen d.m.v. diploma of werkervaring;
Je bent gedreven en kan goed communiceren;
Kennis van machinebouw;
Zowel mondeling als geschreven heb je een goede kennis van het Nederlands en bij voorkeur ook het Engels;
Niet bang om verantwoording te nemen.
Flexibel.

Wat bieden wij je:
Als je bij ons komt werken als verkoop binnen- en buitendienst bieden wij je:
•
•
•
•
•
•

Een salaris passend bij de functie en ervaring;
Aantrekkelijk bonus systeem;
Laptop, mobile telefoon, auto van de zaak of km vergoeding;
Zelfstandig werken binnen een klein team;
25 vakantiedagen met mogelijkheid extra vakantiedagen op te bouwen;
8% vakantiegeld;
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Hoe kan je solliciteren?
Stuur je sollicitatiebrief met pasfoto en CV naar anton@aamotionandcontrol.nl
Heb je vragen, bel gerust: 06 1860 4108.
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