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 maakt Terlet een enorme groei door. Om deze groei
ook in de toekomst te waarborgen en de aanwezige kansen in de markt te benutten zoekt Terlet
kandidaten voor de functie van Area Sales Manager, met focus op de Benelux en Scandinavië.
www.terlet.com
FUNCTIEPROFIEL:
Als Area Sales Manager word je verantwoordelijk voor de markt in de Benelux en Scandinavie. Je
wordt het gezicht van Terlet naar de voedselverwerkende industrie in deze regio. In de Benelux en
Scandinavie heeft Terlet een goede naam, met veel referentieprojecten en actieve klanten. Als Area
Sales Manager maak je een salesplan voor de verdere groei van de business in deze regio. Je focust je
hierbij op bestaande klanten (upselling en verdiepen netwerk) en op nieuwe klanten (nieuwe
markten, producten of andere PMC). De focus ligt op de verkoop van de stand-aloneproducten, zoals
de befaamde Terlotherm, processingketels, bag-in-box vulsystemen, vacuumgassystemen, etc. Je
werkt nauw samen met jouw Project Sales collega’s dan wel met collega’s binnen de Proxes holding
wanneer er grote projecten in jouw regio spelen.
Om de kansen in de markt voor deze Terlet producten te verzilveren werk je vanuit een gedegen
salesplan en ben je pro-actief in het leggen van contacten. Je begrijpt dat het 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; operations, technologie, inkoop en directie/
eigenaren. Je wordt in je salestrajecten ondersteund door een ervaren (sales) engineeringsteam om
te komen tot het aanbieden van de juiste technologische oplossingen. Je rapporteert aan de Sales
Manager van Terlet.
KANDIDAAT PROFIEL:
•
•
•
•
•
•

Afgeronde HBO opleiding;
Minimaal 5 jaar ervaring met de verkoop van technologie aan de voedselverwerkende
industrie;
Energiek, commercieel gedreven, pro-actief, outgoing, netwerker;
Commerciële instelling, met gevoel voor technologie;
De standplaats is Zutphen, echter gezien het commerciële karakter is het mogelijk deels
vanuit huis te werken.
Beheersing Engelse taal

ARBEIDSVOORWAARDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Goed primair salaris, aangevuld met een bonus
27 vakantiedagen
13 ATV dagen
CAO Groot Metaal
Laptop, telefoon, lease auto
Variabele werktijden
Internationale carrièrekansen binnen ProXES – The Processing Group
Werken binnen een stabiel en groeiend marktsegment

SOLLICITEREN EN MEER INFORMATIE:
Het werving & selectieproces voor deze positie 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 / keesjan@targetsearch.nl.
www.targetsearch.nl
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

