Vakgebied: Automatisering
Locatie: Veenendaal
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1418359

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een dynamische handelsorganisatie welke nationaal producten en systemen levert voor de
industriële automatisering, eigenlijk alles wat nodig is om een machine aan te sturen. Het productenpakket bestaat uit
bijvoorbeeld PLC’s, sensoren, visualisatiesoftware en industriële computers.
Functieomschrijving
Ben jij commercieel ingesteld en heb jij passie voor machines? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Onze opdrachtgever is een dynamische handelsorganisatie welke nationaal producten en systemen levert voor de
industriële automatisering, eigenlijk alles wat nodig is om een machine aan te sturen. Het productenpakket bestaat uit
bijvoorbeeld PLC’s, sensoren, visualisatiesoftware en industriële computers. Het is een ambitieus bedrijf met veel
opties tot ontwikkeling en groei. Het team werkt in een prettige, informele sfeer.
In de functie als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met bedrijven die actief
zijn in de machinebouw, technische groothandels en specialistische bedrijven in Nederland. Naast het bestaande
netwerk bouw je het netwerk uit met nieuwe relaties. Je weet nieuwe relaties op een prettige en constructieve wijze
aan de organisatie te binden. Je bent een persoon die grote waarde hecht aan periodiek en persoonlijk contact met
klanten.
Functie-eisen
MBO/HBO diploma richting commercie of techniek
Kennis / affiniteit met de industriële automatisering
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal
Kennis van de Duitse taal is een absolute pré
Commercieel persoon met goede contactuele eigenschappen
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Auto van de zaak
Interne opleiding
Werken binnen een bedrijf met een prettige werksfeer in een compact team van medewerkers
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen voor de techniek en commercie
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op per mail of telefoon. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar via LinkedIn. Wij komen graag
in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse een afspraak te maken ter kennismaking. Een
afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een locatie bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle
contacten discreet behandeld.

Jorieke Vale
Adviseur Industrie / Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 73
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