Area Sales Manager
Terlet BV te Zutphen (85 FTE) maakt sinds 2015 onderdeel uit van ProXES – The Processing Group (ca.
500 FTE) en is wereldwijd actief en gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige procesapparatuur en proceslijnen voor de bereiding van voedingsmiddelen en
personal care producten. Terlet levert zowel stand-alone machines als complete projecten aan de
wereldwijde voedselverwerkende en HPC industrie. Zowel lokale spelers als gerenommeerde
multinationals maken onderdeel uit van het klantenbestand van Terlet.
Als onderdeel van ProXES – The Processing Group nemen de mondiale verkoopmogelijkheden toe.
Terlet zal steeds meer gebruikmaken van een internationaal agentennetwerk en de ProXES
verkoopkantoren. Om dit op te zetten, zoekt Terlet kandidaten voor de functie van Area Sales
Manager.
www.terlet.com
FUNCTIEPROFIEL:
Als Area Sales Manager word je verantwoordelijk voor een regio buiten de Benelux. Deze regio wordt
in onderling overleg bepaald en is afhankelijk van jouw ervaring en voorkeur. Zo liggen er kansen in
Noord- en Zuid-Amerika, UK/ Ierland, Midden-Oosten, Azië, Rusland en China. In deze zeer
zelfstandige functie word je de link tussen Terlet en de eigen verkoop kantoren en/of agenten naar
de voedselverwerkende industrie in jouw regio.
Als Area Sales Manager ondersteun je de eigen verkoopkantoren en het bestaande agentennetwerk
van ProXES in jouw regio om kansrijke salestrajecten op te zetten. Natuurlijk heb je naast de
contacten met de eigen verkoopkantoren en het bestaande agentennetwerk ook je eigen contacten
met de (grotere) eindklanten. Je bezoekt gezamenlijk klanten en adviseert over het gebruik van
installaties en weet dit om te zetten in concrete verkopen. Je bezoekt en bemant internationale
beurzen om de naamsbekendheid van Terlet te vergroten.
Met jouw ervaring en focus werk je vanuit een gedegen salesplan en ondersteun je de salesplannen
van de eigen verkoopkantoren. Je begrijpt dat het onderhouden en uitbouwen van een netwerk
betekent dat je veel onderweg bent en bij potentiële klanten aan tafel zit. Je spreekt in je
salestrajecten met mensen op diverse niveaus; agenten, sales collega’s, operationsmanagers,
technologen, inkopers en DGA’s. Een ervaren (sales) engineeringsteam ondersteunt je in je
salestrajecten. Zo kom je tot het aanbieden van de juiste technologische oplossingen. Je rapporteert
aan de Sales Manager van Terlet.
KANDIDAAT PROFIEL:






Afgeronde HBO opleiding Levensmiddelen technologie of techniek;
Minimaal 5 jaar internationale ervaring met de verkoop van kapitaal goederen aan de
(voedselverwerkende) industrie;
Ervaring met het uitbouwen en doorontwikkelen van een internationaal agentennetwerk;
Gedreven, pro-actief, outgoing, netwerker;
Commerciële instelling;





De standplaats is Zutphen, echter gezien het commerciële karakter is het mogelijk deels
vanuit huis te werken;
Beheersing Engelse taal, Duits is een pre;
Internationaal reisbereid.

ARBEIDSVOORWAARDEN:






Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
CAO Groot Metaal
Laptop, telefoon, lease auto
Internationale carrièrekansen binnen ProXES – The Processing Group
Werken binnen een gezond en groeiend marktsegment

SOLLICITEREN EN MEER INFORMATIE:
Het werving & selectieproces voor de vacature Area Sales Manager is exclusief uitbesteed aan Target
Search. Voor meer informatie omtrent de organisatie en/ of de sollicitatieprocedure kun je contact
opnemen met Target Search te Zwolle, Kees-Jan Vaartjes (consultant) via 06-29239099 /
keesjanvaartjes@targetsearch.nl.
www.targetsearch.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

