Functie: Verkoper Buitendienst Frankrijk
Over Profielnorm B.V.
Profielnorm B.V. is een Zeeuwse onderneming die zich toelegt op het vervaardigen en leveren van entresolof tussenvloeren. De robuuste en fraai vormgegeven Column® entresolvloeren stellen bedrijven in staat
op voordelige wijze hun opslagcapaciteit te vermenigvuldigen. De systeemvloeren zijn voorzien van eigen
kwaliteitsprofielen en toegesneden op maximale flexibiliteit; ze zijn toe te passen in magazijnen en distributiecentra, maar ook in showrooms en productiehallen.
Creatief en structureel oplossen van ruimteproblemen; dat is waar Profielnorm voor staat!
Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een (junior) VERKOPER
BUITENDIENST voor regio Frankrijk.
Functie
Profielnorm is een groeiende onderneming die voortdurend de juiste positie in de Europese markt zoekt. Als
Verkoper Buitendienst bouw je aan een klantennetwerk in de regio Frankrijk en een gedeelte Duitsland. De
klanten variëren van eenmansbedrijf tot MKB tot multinational. Met je kennis van zaken en enthousiasme
verkoop je hen onze entresolvloeren. Hierbij heb je nauw contact met de collega’s van afdeling Engineering.
Je begeleidt de klant richting een offerte, waarna de collega’s van de binnendienst dit verder oppakken.
Daarnaast houd je goed contact met bestaande klanten.
In deze functie ben je omzetverantwoordelijk voor een afnemersgebied waarin alle facetten van goed koopmanschap naar voren komen. Je rapporteert aan de Commercieel Directeur door middel van diverse rapportages.
Profiel
Wat heeft de Verkoper Buitendienst nodig om te slagen in deze functie?
• Een afgeronde mbo- of hbo-opleiding
• Aantoonbare ervaring in de industriële verkoop
• Affiniteit met techniek
• Beheersing van de Engelse en Franse taal is een pre
• Gedreven en ambitieus
• Hands on
• Commerciële feeling
• Pioniersgeest en marktvisie

Functie: Verkoper Buitendienst Frankrijk
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
• Een fijne werkomgeving met informele werksfeer en enthousiaste collega’s in een gezond internationaal
bedrijf.
• Een auto van de zaak, laptop en smart phone voor het uitoefenen van de functie.
• Goede arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.
Reageren?
Heb je vragen over deze vacature bel dan Johan Bazen op 06-53651124.
Sollicitaties ontvangen wij graag op hrm@profielnorm.com.
Een referentieonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Bij indiensttreding vragen wij om een VOG.

