VACATURE
Technisch commercieel medewerker buitendienst m/v (regio west/zuid)
Wat houdt de baan in?
•

•

•
•

Als technisch commercieel medewerker bezoek je klanten, prospects en suspects die gebruik
maken van schakelkasten en behuizingen om apparatuur te beschermen tegen invloeden van
buitenaf en aanraking van spanningvoerende delen van een installatie. Vaak zijn onze klanten
OEM en is onze kast onderdeel van hun eindproduct. Je adviseert ze de beste maatwerk- of
standaardkast. Total cost of ownership is hierbij vaak een leidende gedachte.
Na een gedegen inwerkperiode, waaronder training bij onze fabrieken, wordt je
verantwoordelijk voor je eigen rayon. Je denkt mee over de marketing activiteiten van ViFa
Enclosures en bent een goede sparringpartner voor je binnendienst collega’s op technisch
gebied.
Je kunt goed zelfstandig werken en rapporteert dagelijks in ons CRM systeem wat je
besproken hebt met je relaties. Je woont binnen je rayon West / Zuid-Nederland.
Voor meer informatie kijk op www.vifa-enclosures.nl

Wat verwachten we van je?
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde elektrotechnische opleiding en commerciële ervaring binnen de
elektrotechnische branche in de buitendienst.
Je bent enthousiast, leergierig en bereid je te verdiepen in de toepassingen van onze klanten.
Je bent zelfstandig in staat je werk te plannen. Het is geen probleem voor je dat niet alle
dagen er hetzelfde uitzien.
Je bent doelgericht en gefocussed om je targets te halen, samen met je collega’s.

Wat hebben we je te bieden?
•
•
•
•
•

Een klein team van betrokken collega’s, de voordelen dat je iedereen persoonlijk kent.
ViFa Enclosures staat voor een goede werk / privé balans.
Een goed salaris.
Een auto, laptop en telefoon van de zaak.
De mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen door het volgen van opleidingen.

Soort dienstverband:
Voltijd, bepaalde tijd, onbepaalde tijd.

Ervaring:
Buitendienst: 2 jaar (aanbevolen)

Opleiding:
MBO (aanbevolen)

Taal:
•
•
•

Nederlands (aanbevolen)
Duits (aanbevolen)
Engels (aanbevolen)

Je wordt verzocht te solliciteren via Indeed en naast je CV ook een motivatiebrief te sturen.

