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FOCUS OP DE
TOEKOMST

Zijn wij jouw nieuwe uitdaging?
Ben jij op zoek naar een fulltimebaan waar geen dag hetzelfde is? Ben
jij een energieke, gedreven en verkoopgerichte professional? GfG Nederland
is op zoek naar een mens- en resultaatgerichte Sales Engineer.

Sales Engineer Nederland
GfG Nederland BV

Wat ga je doen?
Als Sales Engineer ben je verantwoordelijk voor, maar niet beperkt tot:
»
»
»
»
»
»
»
»

Advies en verkoop van portable- en stationaire gasdetectiesystemen aan eindgebruikers in Nederland.
Acquisitie van nieuwe klanten binnen de geprioriteerde marktsegmenten.
Behalen en rapportage van gestelde verkoopdoelstellingen.
Ontwikkeling en implementatie van het tactisch verkoopplan in overeenstemming met
de verkoopstrategie en bedrijfsdoelstellingen.
Planning en ondersteuning van marketingactiviteiten binnen budget en tijdlijn.
Signalering van nieuwe productmarktcombinaties, producttrends en marktontwikkelingen.
Voorbereiding van en deelname aan evenementen zoals beurzen,
tentoonstellingen, seminars, congressen, etc.
Afhandeling van klachten.

Wat breng je mee?
Je hebt een afgeronde elektrotechnische en/of commerciële opleiding op mbo/hbo-niveau. Je hebt
ervaring in de industriële B2B markt en kunt op alle niveaus zowel in- als extern communiceren. Je bent
resultaat- en klantgericht en vindt het een uitdaging om een winstgevend netwerk te creëren en te
onderhouden. Het is een pré als je ervaring hebt met gasdetectiesystemen.
Wie is GfG?
GfG is een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van gasdetectie en
gasdetectietechnologie. Al meer dan 55 jaar zijn wij gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige en betrouwbare gasdetectiesystemen voor bescherming van mens, milieu en bedrijf.
Wat bieden wij jou?
»
»
»
»

Een zelfstandige en afwisselende baan binnen een toekomstgerichte organisatie;
Marktconform salaris, provisie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Beschikking over een bedrijfsauto, laptop en mobiele telefoon;
Een functie met uitzicht op vast dienstverband.

Interesse?
Je kunt eenvoudig solliciteren via deze website. Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over de vacature
kun je contact opnemen met Katinka Nugteren.
Tel.:
+31 (0)23 56 89 315
E-mail: info@gfg-gasdetection.nl

