Over de vacature
Lesjöfors Benelux is de Nederlandse verkooporganisatie voor de Lesjöfors groep, met
focus op technisch advies, productontwikkeling, ondersteuning in technische calculatie,
materiaalkeuze etc., evenals verkoop van veren voor industriële toepassingen.
Door de toenemende groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega die ons team
komt versterken!

Verkoopmedewerker
Algemene kenmerken

Het verkopen van technische veren zoals de standaard en 'custom made' producten
van de Lesjöfors Group.
Doel van de functie

Actieve acquisitie en versterking van de bestaande verkooporganisatie in Nederland
bij het realiseren van de omzetdoelstellingen met ondersteuning van de
verkooporganisatie in Duitsland.
Organisatorische positie

De verkoopmedewerker rapporteert rechtstreeks aan het sales management en
ontvangt van deze operationele aanwijzingen.
Hoofdactiviteiten / Verantwoordelijkheden

Actieve acquisitie naar nieuwe afzetmogelijkheden
Het registreren van de gegevens die benodigd zijn om zelfstandig de juiste offerte uit
te brengen; het geven van advies en opvolgen van offertes
Het onderhouden van nieuwe zowel als bestaande relaties
Het ontvangen van klanten
Deelnemen aan het noodzakelijke werkoverleg
Profiel van de functie

Kennis en vaardigheden:
Minimaal MBO werk- , denk- en ervaringsniveau op commercieel gebied
Goed kunnen werken met Office software, ERP software
Uitstekende communicatieve vaardigheid in woord en geschrift
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Vaardigheid in Duits is een pre
Affiniteit met techniek en bereidheid daarin verder te ontwikkelen

Specifieke functiekenmerken

www.lesjofors.nl

Dienstverlenende, klantgerichte en klantvriendelijke instelling.
Een hoge mate van vasthoudendheid bij het binnenhalen van (mogelijke) nieuwe
opdrachten
Ordelijk en systematisch werken voor het accuraat verwerken van gegevens van
diverse aard.
Resultaatgerichte, zelfstandige werker met duidelijk, eigen initiatief
Overige informatie Lesjöfors

De Lesjöfors groep bestaat uit 28 gespecialiseerde productiebedrijven in Zweden,
Denemarken, Finland, Letland, Engeland, Duitsland, Slowakije, U.S.A., Mexico, Zuid
Korea, China, Thailand en Singapore. Daarnaast zijn 8 Lesjöfors verkooporganisaties
actief en voert Lesjöfors een uitgebreid voorraadprogramma.

Naast de meer dan 11000 standaard veren, incl. ca. 900 gasveren(ook RVS), bieden wij
tevens ‘custom made’ producten, in zowel draad- als bandmateriaal met afmetingen v.a.
0,03 mm, tot warmgewikkelde veren tot ca. 70 mm draaddikte.
Meer Informatie:
Wilt u meer informatie met betrekking tot deze binnendienst functie bel dan met
dhr. A.J. Boskemper, Technical sales director.
Uw brief met CV met voorstelling van salaris zien wij graag tegemoet per post of
per email.
Lesjöfors Benelux
Welbergweg 70
7556 PE Hengelo
Tel.: +31 (0)74 267 3180
Fax: +31 (0)74 267 3179
werkenbij@lesjofors.nl
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