Werken bij het
leukste bedrijf
van Brabant!

Wij zoeken een daadkrachtige verkoper die de juiste taal spreekt in de Mechatronische wereld.
MULTIFIX
MULTIFIX Group B.V. is een internationale handelsonderneming op het gebied van toelevering
van metaalcomponenten in Bergeijk, Geldrop en Shanghai. We leveren alle soorten
bevestigingsmaterialen, speciale klantspecifieke maakdelen en assemblage van
mechatronische samenstellingen.
MULTIFIX Assembly
MULTIFIX Assembly koopt enkelvoudige producten in én verwerkt deze in (sub-)assemblages.
Middels deze combinatie nemen wij onze klanten veel werk uit handen en dat levert de klant
in de productie veel flexibiliteit op. Onze aanpak is uniek: op basis van een hecht partnership
zijn wij het aanspreekpunt voor een compleet assemblageproces. Wij worden als het ware onderdeel van een firma, waar een deel van de productie is ondergebracht. Het product-aanbod
is heel gevarieerd. Van draadbomen voor auto’s tot parkeer- en betaalsystemen.
Functieomschrijving
Als verkoper assemblage is het aan jou om een diversiteit aan opdrachten binnen te halen.
Projecten waarbij MULTIFIX de klant ontzorgt door de gehele samenstelling van zijn producten
uit handen te nemen. Je bezoekt nieuwe klanten die je zelf benadert. Ook beoordeel je intern
de aanvragen met je collega’s van inkoop en projectmanagement. Daarnaast volg je zelf uitgebrachte offertes op en ben je verantwoordelijk voor je prognose.
Wij verwachten van jou:
* Commerciële en technische ervaring
* Proactieve houding
* Groot verantwoordelijkheidsgevoel
* Je ziet kansen en oplossingen
* Je hebt overtuigingskracht en bent betrouwbaar
* Je bent representatief en communicatief vaardig
* Ervaring en plezier beleven in new-business genereren is een must
* HBO- werk- en denkniveau en enkele jaren ervaring zijn een pré
Jij krijgt van ons:
* Marktconform salaris
* Uitdagende fulltime baan op ons kantoor in Bergeijk
* Een veelzijdige en afwisselende functie
* Enthousiaste en gezellige collega’s
* Iedere vrijdag verse broodjes
Enthousiast geworden?
Neem dan contact op via:
MULTIFIX Group B.V.
T.a.v. Mirjam Broeders
Postbus 93, 5570 AB Bergeijk
06-53938829
of stuur een mailtje naar:
vacature@multifix.nl

