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Date: 10-10-2017

Area Sales Manager DACH landen

Profiel bedrijf:
Terlet BV maakt deel uit van Proxes Holding GmbH en is gespecialiseerd in de ontwikkeling
en productie van hoogwaardige machines en systemen voor de bereiding van voedingsmiddelen en personal care producten. Door onze ruime technische know-how, met name in
de voedingsmiddelenindustrie, werken wij als machinebouwer wereldwijd voor zowel
multinationals als lokale bedrijven.
Profiel functie:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:
Area Sales Manager
In deze uitdagende en afwisselende functie ben jij eindverantwoordelijk voor het succesvol
realiseren van projecten die jij acquireert via een proactieve klantenbenadering. In dit proces
ben jij in staat in te spelen op de behoefte van de klant door een oplossing te bieden op het
bestaande vraagstuk. Dit door jouw kennis van de processen van deze klant i.c.m. jouw
kennis van het complete portfolio dat Terlet kan bieden.
Voor 90% ben jij in staat om naast het commerciële traject ook het technische vraagstuk te
behartigen. Voor het maken van offertes en de details op het technische vlak krijg jij
ondersteuning onze Sales Engineers.
De verkoop in de DACH landen zal geschieden via directe verkoop. Reizen zal variëren
tussen de 40 en 60% van jouw tijd. De overige tijd ben jij in Zutphen aanwezig voor het
overdragen van aanvragen, ondersteunen van het offertetraject, het opvolgen van offertes,
het overdragen i.g.v. orders en het uitwerken en up daten van jouw verkoopplannen en
rapportages. Jij rapporteert rechtstreeks aan de Commercieel Directeur.

Profiel kandidaat:
Om deze functie succesvol in te kunnen vullen, beschik jij over een HTS Werktuigbouwkunde/Procestechniek/Voedingsmiddelentechnologie/Chemische Technology
opleiding. Dit mogelijk aangevuld met een opleiding HBO-Bedrijfskunde. Daar waar jij geen
opleiding hebt genoten beschik jij over ruime technische en/of commerciële ervaring
opgedaan in de markt van kapitaalgoederen voor de (vloeibare) voedingsmiddelenindustrie.

Jij hebt een brede technische kennis en hebt oog voor kwaliteit, bent doelgericht, flexibel en
stressbestendig. Jij bewaart het overzicht en durft verantwoordelijkheid te nemen, bent
initiatiefrijk, hebt visie en denkt in risico’s en scenario’s. Een sterk ontwikkeld analytisch
vermogen stelt jou in staat proactief te handelen en te anticiperen op mogelijke knelpunten.
Uiteraard heb jij uitstekende communicatieve vaardigheden en een natuurlijk overwicht om
zaken gerealiseerd te krijgen, klanten te overtuigen en comfortabel te laten voelen.
Cijfermatig en taalkundig ben jij sterk onderlegd en heb jij een procesmatige en
gestructureerde manier van denken en werken. Jij hebt de competentie om zowel intern als
extern met gesprekspartners op verschillende niveaus en met verschillende achtergronden
om te gaan. Jij bent praktisch (hands-on), oplossingsgericht en gaat proactief te werk. Jij
beheerst de Duitse en de Engelse taal in woord en geschrift.
Wij bieden:
Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling bij een internationale speler die actief is binnen
de voedingsmiddelenindustrie.
Daarnaast bieden wij jou:
• Een marktconform salaris
• CAO groot metaal
• Pensioen (Metalektro)
• Bonusregeling
• Auto van de zaak
• Laptop en smartphone
• Dienstverband: Fulltime (40 uur)
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie.
Zie jij jezelf in deze zelfstandige en afwisselende baan binnen een organisatie die volop in
beweging is? Reageer dan nu door middel van een gemotiveerde sollicitatiebrief voorzien
van CV.
Voor meer informatie kun jij contact opnemen met de heer J.W. van Empel,
HR-Manager, op tel. +0575 59 31 79 of via hrm@terlet.com.
Zie ook onze website: www.terlet.com

