Op dit moment zijn wij actief op zoek naar een gemotiveerde en ervaren:

Commercieel Manager
Werkzaamheden:
• Uitbreiden van bedrijfsactiviteiten door middel van bijv. partnerships,fusies of nieuwe markten.
• Analyseren van diverse rapporten om inzicht te krijgen in het verbeteren van de prestaties en het maximaliseren van de groei.
• Ontwikkelen van financiële verkoopplannen incl.budgettering en prognoses voor korte en lange termijn.
• Analyseren van de bedrijfs- en produktprestaties, inclusief winstgevendheid, omzet, prijsstelling en kostprijsoptimalisatie.
• Ontwikkelen van korte- en lange termijn strategische plannen.
• Leidende rol inzake prijsbeleid, commerciële contracten en het onderhouden van duurzame klantrelaties.
• Probleemherkenning en vaststellen verbeterpotentieel door middel van analyses.
• Nauwkeurige en consistente offertes opstellen met de hulp van relevante afdelingen.
• Risicoanalyses van nieuwe initiatieven opstellen.
• Geeft leiding aan de verkoop- en marketingorganisatie van Dutch Power Company.

Profiel:
• Minimaal 5 jaar ervaring in gerelateerde bedrijfssector, bedrijfsontwikkeling, klantenbeheer, verkoop of verwante domeinen.
• In het bezit van een diploma HBO Commerciële Economie.
• Vloeiend in het Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Overige talen zijn een pré.
• Sterke communicatieve vaardigheden alsook verkoop- en presentatievaardigheden.
• Vermogen om meerdere projecten tegelijkertijd te managen en te prioriteren.
• Uitstekende team-, leiderschaps- analytische-, strategische en onderhandelingsvaardigheden.
• Enige technische kennis heeft de voorkeur.
• Aantoonbare ervaring als succesvol leidinggevende.

Wat kun je van ons verwachten?
Je gaat onderdeel uitmaken van een ambitieus team en komt te werken binnen een plezierige en dynamische omgeving. Je
rapporteert direct aan de Managing Director. Je krijgt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de ruimte om jezelf
verder te ontwikkelen.

Bedrijfsprofiel:
Dutch Power Company ontwikkelt duurzame en grensverleggende machines voor landschapsbeheer en onderhoud van
waterwegen. Tot onze groep behoren toonaangevende merken als Conver, Herder, Roberine en Votex. Merken met een lange
historie, die door de markt gezien worden als vernieuwend, betrouwbaar en kwalitatief. Dutch Power Company neemt samen
met haar bedrijven een vooraanstaande positie binnen Nederland en heeft als ambitie uit te groeien tot een toonaangevende
speler wereldwijd. Dutch Power Company maakt deel uit van Alamo Group Inc.

Interesse?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Stuur dan je brief met motivatie en CV naar
werkenbij@dutchpowercompany.com. t.a.v. Michel de Vries.
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