
 

 

LEADING IN TECHNOLOGY! 
 

Sormac is wereldwijd een toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen 

ontwikkelt en produceert voor de groentenverwerkende versindustrie. 

We hebben een goede reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen, wortelen 

en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen voor 

(delicate) bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en 

functionaliteit, waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct van hoge kwaliteit 

kunnen leveren aan hun klanten. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 

(Jr) Area Sales Manager 

Gedurende de inwerkperiode gaat u het sales team ondersteunen binnen alle afzetgebieden.  

Na deze inwerkperiode zal, afhankelijk van ervaring en beheersing van de vreemde talen,  

in overleg een definitief aandachtsgebied worden toegewezen.  

 

Functie-informatie: 

De Area Sales Manager: 

• verkoopt in overleg met de klant standaard machines en/of gerichte oplossingen 

• realiseert jaarlijks de vastgestelde omzet voor zijn area  

• onderhoudt het bestaande klantennetwerk en genereert new business 

• vertaalt vragen van afnemers naar technische oplossingen 

• ondersteunt de agenten in zijn area  

• vormt zich een goed beeld van de marktontwikkelingen 

• neemt deel aan beurzen 

Functie-eisen: 

De Area Sales Manager: 

• heeft HBO werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met techniek  

• heeft een resultaatgerichte instelling, is initiatiefrijk en is gewend te handelen op basis 

van visie en strategie 

• is dynamisch, heeft een hands-on mentaliteit en is een echte pionier 

• heeft goede omgangsvormen en feeling voor relatiemanagement  

• heeft een flexibele instelling en ondervindt geen belemmering inzake het frequent 

reizen en verblijven in het buitenland  (80 tot 100 dagen per jaar)  



• spreekt en schrijft uitstekend Engels, kennis van een extra vreemde taal (bijvoorbeeld 

Duits) is een pré 

 

Sormac biedt: 

• een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende organisatie binnen een jong team 

• een marktconform basissalaris, aangevuld met een goede provisie- en bonusregeling 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de zaak 

• goede ontwikkelingsmogelijkheden binnen de functie 

• een goede werksfeer 

Inlichtingen en reageren: 

Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op  

telefoonnummer 077 – 782 0121. 

Uw reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl   

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.    

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

www.sormac.nl 

 


