Ter uitbreiding van ons team zoekt Holland Mineraal een sales manager voor het rayon
Zuid Nederland en België (Vlaanderen). Holland Mineraal is een familiebedrijf en al 45 jaar
toonaangevend in de levering van straalmiddelen en straalinstallaties voor de oppervlakte
behandelingsbranche.
Als sales manager doe jij er elke dag alles aan om nieuwe klanten te vinden en bestaande
klantrelaties te onderhouden. Je bent in staat om de behoefte van de relatie te achterhalen
en denkt mee met de klant om tot de beste oplossing te komen. Met jouw kennis van onze
producten geef jij het beste advies en probeer je als totaalleverancier de klant te
ontzorgen.

JE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

•
•
•
•
•
•
•

het onderhouden en opbouwen van contacten met bestaande en potentiele relaties
het pro actief zoeken naar en benaderen van nieuwe klanten
uitwerken van bezoekverslagen en rapporteren aan de directie
het actief opvolgen van offertes
het geven van technische ondersteuning aan klanten
nauw samenwerken met de verkoop binnendienst
de klanten informeren over de ontwikkelingen in het assortiment en dienstverlening van de
onderneming
• het signaleren van de behoeften van de klant en vertalen naar oplossingen
• mede verantwoordelijk voor het behalen van de commerciële doelstellingen en targets

DE IDEALE KANDIDAAT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft een afgeronde MBO/HBO opleiding, bij voorkeur op commercieel / technisch gebied
heeft een sterke sales drive en goede communicatieve vaardigheden
is resultaatgericht en ambitieus
heeft goed technisch inzicht; affiniteit met de industrie (oppervlaktebranche) is een pre
kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren
heeft oog voor detail en neemt verantwoordelijkheid
is stressbestendig en flexibel
is service- en klantgericht en heeft geen 8 tot 5 mentaliteit
heeft goede kennis van de Nederlandse taal, in woord en geschrift
woont bij voorkeur in de omgeving van Nood-Brabant

WIJ BIEDEN JE:
Holland Mineraal biedt je veel ondernemersvrijheid in een uitdagende marktsituatie bij een innovatief
bedrijf waarin open communicatie en daadkracht belangrijke cultuurwaarden zijn. In deze rol
rapporteer je aan de directeur. Daarbij biedt Holland Mineraal vanzelfsprekend een marktconform
salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben jij de sales manager waar we naar op zoek zijn? Stuur je reactie naar de heer R. (Rudolf) de
Jager, algemeen directeur r.dejager@hollandmineraal.nl

