GTL-Europe Engineering is voor onze locatie in Venlo op zoek naar een fulltime:

Verkoper Binnendienst
Belangrijkste werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het verkopen van technische producten en componenten vanaf onze
locatie in Venlo. Je behandelt aanvragen van klanten en prospects, stelt offertes op en haalt
opdrachten binnen. Je waarborgt een ingebouwde winstmarge, zorgt voor een correcte offerte en
bent kritisch in het binnenhalen van de juiste opdrachten. Bij afwezigheid van de verkoop buitendienst
ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten en prospects. Daarnaast leidt je buitenlandse klanten
rond op compostbedrijven en champignonkwekerijen in binnen-en buitenland. Je vervult een
spilfunctie tussen verkoop binnendienst, verkoop buitendienst, klanten en interne afdelingen.
Wat verwachten wij van jou?
• HBO denk- en werkniveau (richting HTS/WTB/HAS);
• relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
• communicatief zeer vaardig in woord en geschrift in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• commerciële en flexibele instelling;
• technisch inzicht en in hoge mate zelfstandig, verantwoordelijk en proactief;
• affiniteit met de champignons- en composteringssector.
Wat mag jij van ons verwachten?
GTL-Europe biedt jou een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en internationale
contacten. Je werkt bij een groeiend, no-nonsens bedrijf waarin een familiecultuur heerst en er korte
lijnen zijn. Vanzelfsprekend bieden wij een marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden
volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf.
Wat doet GTL-Europe BV?
GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines en overige oplossingen voor
bedrijven in de composteringsbranche en champignonteelt. Het kan hierbij gaan om losse
componenten, maar ook om omvangrijke turnkey-projecten. Met ruim 90 medewerkers verdeeld over
4 werkmaatschappijen en een wereldwijde klantenkring is GTL-Europe één van de grote spelers in
deze internationale en groeiende markt. GTL staat voor een persoonlijke benadering en langdurige
relaties met zowel klanten als personeel. Betrokkenheid, vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke
kernwaarden.
Is deze functie jou op het lijf geschreven?
Mail dan je CV met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl t.a.v. mevr. F. Boll. Voor meer informatie
over de functie kun je contact opnemen met dhr. R. Keunen via 077 396 7777.

*ACQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE VACATURE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD.

