Wij zijn op zoek naar een proactieve en enthousiaste dealermanager die het fantastisch vindt om A-merken uit de
groen- en landbouwsector te verkopen. Een collega die ons verrast met goede ideeën en deze ook kan uitvoeren,
een dealermanager die net dat stapje extra weet te zetten.

Dealermanager internationaal
Standplaats Giessen, NB

Werkzaamheden dealermanager:
•
Alles om de deal te maken: bellen, mailen, bezoeken en andere creatieve acquisitiemiddelen
•
Internationaal bezoeken van klanten, dealers en beurzen
•
Het geven van demo’s en groepspresentaties, dit geeft je energie!
•
Je gaat werken aan de hand van een door jou opgesteld salesplan
Profiel dealermanager:
•
Enthousiast, positief en oplossingsgericht, dit straal je ook uit naar je dealers
•
Door de inzet van jouw commercieel talent weet je ongekende resultaten te boeken
•
Je vindt het leuk om veel te reizen (een toffe manier om veel van de wereld te zien)
•
Passie voor sales en een ongekend doorzettingsvermogen!
•
HBO werk- en denkniveau en een talenknobbel NL/EN/DU
•
Kennis van de markt is een grote pré
Wat kun je van ons verwachten?
Werken bij Votex is deelnemen aan een geweldig avontuur waarin je wordt uitgedaagd, groeit en nieuwe
mensen leert kennen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.
Keihard werken afgewisseld met minstens zoveel fun!
Wij bieden je een mooi salaris met lease auto, laptop en telefoon. Meer dan voldoende vrije- én ADV dagen.
De standplaats voor deze uitdagende fucntie is het DPC-Experience Center in Giessen. Vanuit dit bruisende
centrum krijg je alle ruimte om de markt optimaal te bedienen en sluit je samen met het marketingteam de
week af met een toffe vrijdagmiddagborrel.
Bedrijfsprofiel
Het krachtige en uitgebreide productgamma van Votex bestaat uit (klepel)maaiers, blowers en zuigwagens
voor de groen- en landbouwsector. De machines van Votex worden wereldwijd verspreid in meer dan 25
landen. Het team bestaat uit enthousiaste, ervaren mensen die hun vak goed verstaan. Votex is gevestigd in
Enschede waar het hele proces doorlopen wordt, van ontwikkeling tot productie en after-sales.
Votex is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Andere merken die tot de groep van
Dutch Power Company behoren zijn: Conver, Herder, Precision Makers en Roberine.
Interesse?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Stuur je motivatie en CV naar werkenbij@dutchpowercompany.com Wil je meer weten over de functie?
Neem dan contact op met Femke in ’t Groen: 0183-447280.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
Votex BV - Goolkatenweg 65, 7521 BE Enschede, Nederland
T +31 (0)534 83 83 83 F +31 (0)534 83 83 33 E werkenbij@dutchpowercompany.com I www.votex.com
Votex maakt samen met Conver, Herder, Precision Makers, Roberine en deel uit van Dutch Power Company.

