Vacature junior sales manager
DIXI Polytool B.V.
DIXI Polytool S.A. is een gerenommeerde Zwitserse onderneming voor de productie van micro hardmetalen
gereedschappen, diamantgereedschappen en precisieruimers. DIXI Polytool S.A. heeft een gevestigde
internationale reputatie in de horloge, medische, fijn mechanische en hightech industrie. Klanten erkennen ons
als het gaat om micro, precisie, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Naast ons eigen merk hebben wij het exclusieve dealer schap van drie andere complementaire Zwitserse A
merken zoals Rego-Fix spansystemen, Pibomulti spindelsystemen en BiMu precisie draaigereedschap. Door
onze focus en knowhow in deze nichemarkt kunnen wij ons onderscheiden als een specialistische Zwitserse
leverancier in de Benelux.
DIXI Polytool is vanwege uitbreiding van het salesteam op zoek naar junior sales manager. Ben jij de persoon die
gevoel heeft voor commercie en techniek? En wil jij de stap maken naar een sales manager functie dan bieden
wij jou deze mogelijkheid voor de regio Noord en Zuid Holland. De functie van junior sales manager is een
veelzijdige en uitdagende baan waarbij het accent ligt op de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van
commerciële activiteiten. Je werkt zelfstanding en bent verantwoordlijk voor het salestraject en technisch advies.
Functie taken:
•
•
•
•
•

Bestaande relaties onderhouden en groei realiseren met behoud van gepaste omzet-winstgroei
Onderhandelen, coördineren en behandelen van sales verzoeken
Opstellen en verzenden van offertes
Actief werven van prospects
Vastleggen en muteren van klantgegevens in het CRM systeem (Oracle)

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO + werk- en denkniveau
Commerciële affiniteit bij voorkeur in een technische omgeving
Ervaring als CNC operator is een pré
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels
Kennis van de Duitse en de Franse taal is een pré
Ruime ervaring met Microsoft Office Word en Excel
Teamplayer met probleemoplossende en organisatorische kwaliteiten
Proactieve, flexibele en servicegerichte werkhouding
Bereidheid tot (incidenteel) reizen naar DIXI Polytool in Zwitserland
In het bezit van rijbewijs B

Arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Leaseauto, mobiel, tablet, laptop van de zaak
De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie
Een zelfstandige en afwisselende baan binnen je regio met veel vrijheid (thuiswerken) en inspraak
Contract voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot vaste aanstelling
Een prettige, informele werksfeer
Opleidingsmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden binnen een dynamische werkomgeving

Contact informatie:
Ben je geïnteresseerd in deze functie of herken jij je in dit profiel?.
Solliciteer dan direct of neem voor informatie contact op met
Rob Roozeboom telefoon 06-12263290 of rob.roozeboom@dixi.com
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

