Themans hang- en sluitwerk bv
Wij zijn op zoek naar een:

Commercieel technisch adviseur

(buitendienst)

Voor het versterken van ons verkoopteam zoeken wij een commercieel-technisch
talent met verkoopervaring (2-5 jaar). Iemand die zakelijk instinct feilloos weet te combineren
met gevoel voor de klant. Een enthousiaste persoonlijkheid, doorzetter en gewaardeerd
sparringpartner voor klanten. Iemand die bestaande relaties beheert, maar ook kan
netwerken en onze producten, maatwerkconcepten en noviteiten aan de man kan brengen.
Maar bovenal zoeken we iemand met passie voor zijn vak en de branche waarin hij actief is.
Wat ga je bij ons doen:
33 Actieve verkoop van onze producten binnen ons dealernetwerk
33 Begeleiden, uitwerken en opvolgen van projecten
33 Realiseren van commerciële doelstellingen door middel van het uitbouwen van
bestaande klanten en het genereren van new business
33 Uitwerken van een ambitieus, realistisch salesplan
33 Deelname aan beurzen, bedrijfspresentaties en klantendagen

“Samenwerken aan totaaloplossingen”,
dat is waar Themans hang- en sluitwerk
voor staat. Met onze eigenzinnige hangen sluitwerkoplossingen willen we de
industriële verwerker en eindgebruiker
optimaal bedienen. Door goed te luisteren
naar de markt en door samenwerking met
onze partners ontwikkelen en vermarkten
we slimme hang- en sluitwerkoplossingen
voor de woning- en utiliteitsbouw.
De afzet van onze producten vindt
voornamelijk in Nederland en België
plaats. Onze klantenkring bestaat uit
de ijzerwarenvakhandel, toeleveranciers
van de bouw en fabrikanten van deuren,
ramen en kozijnen.

Wij vragen:
33 Een afgeronde HBO-opleiding (of vergelijkbaar niveau) in een commerciële of technische richting
33 Een onmisbare drive en passie voor sales én techniek
33 Overtuigingskracht, maar je kunt ook goed luisteren en doorvragen zodat je de behoefte van de klant boven tafel krijgt
33 Een teamspeler die het leuk vindt om deel uit te maken van een enthousiast team dat elkaar uitdaagt en probeert beter te maken

Bij wat voor soort bedrijf kom je te werken?
Je wordt onderdeel van een (h)echt familiebedrijf, gebouwd op ondernemingszin, doorzettingsvermogen en hard werken. Je komt
terecht in een leuke, inspirerende werkomgeving waarin je veel vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgt. Bij ons
werken aanpakkers die de klant voorop stellen, oplossingsgericht denken en zich richten op lange termijnrelaties. We houden van
persoonlijk contact met onze relaties én met elkaar. Het is één van de onderdelen die het werken bij Themans zo leuk maakt.

Ja, ik wil deze baan!
Naast een passend salaris zijn er uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een leaseauto, laptop, mobiele telefoon en
pensioenregeling. Zie jij jezelf terug in bovenstaand profiel? Dan ontvangen we graag je cv en motivatie via werken@themans.nl t.a.v.
Els Nauta.Voor vragen kun je contact opnemen met dhr. B. van Lieshout via het telefoonnummer 06-26130199.
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