Voor de uitbreiding van ons Sales team zijn wij per direct op zoek naar een:

Junior Area Salesmanager
Tijdens de inwerkperiode en interne opleiding zal de kandidaat de Salesmanagers vanuit de
Verkoop binnendienst ondersteunen. Na deze interne opleiding (minimaal één jaar) zal de
kandidaat geleidelijk doorgroeien naar een buitendienstfunctie en afhankelijk van kennis van
onze producten en beheersing van de vreemde talen een definitief aandachtsgebied worden
toegewezen.
Functie-informatie:
de Junior Area Salesmanager:
• werkt op verzoek van de directeur Sales en Area Salesmanagers offertes uit en levert
hun correcte en complete orderbevestigingen aan|
• staat klanten en agenten telefonisch te woord
• ontvangt op verzoek van de directeur Sales klanten op de hoofdvestiging
• zorgt voor wekelijkse rapportage aan directeur Sales over gedane activiteiten en
planning voor de eerstvolgende week.
• voert op verzoek van directeur Sales en Area Salesmanagers testen uit
• zorgt voor fotomateriaal, folders en andere promotiemiddelen
• zorgt voor het up to date houden van het filmmateriaal
• ondersteunt en faciliteert op verzoek van de directeur Sales bij beurzen
Functie-eisen:
de kandidaat:
heeft een afgeronde HBO-opleiding en aantoonbare affiniteit met techniek
heeft affiniteit met de agrarische sector (= pré)
heeft een resultaatgerichte instelling en kan initiatieven nemen
heeft een hands-on mentaliteit, is dynamisch en is een echte pionier
heeft goede omgangsvormen en feeling voor relatiemanagement
heeft een flexibele instelling en heeft na doorgroei naar de functie Area Salesmanager
geen beperkingen inzake het frequent reizen en verblijven in het buitenland (80 tot
100 dagen per jaar)
• heeft een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van Engels, Duits (= pre), met
daarnaast als extra vreemde taal Spaans (of de bereidheid deze per direct te gaan leren)
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Sormac biedt:
• een zelfstandige en uitdagende functie in een gezonde en groeiende organisatie binnen
een jong team
• een marktconform basissalaris, aangevuld met goede arbeidsvoorwaarden
• goede secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden
• goede ontwikkelingsmogelijkheden binnen de functie
• een prettige en collegiale werksfeer
Inlichtingen en reageren:
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Hugo Kamps (adviseur HR) tel. 06-42907310
Uw reactie zien wij graag tegemoet via h.kamps@sormac.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

E-mail:
Meer info:

h.kamps@sormac.nl
http://www.sormac.nl

Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden.

