Sales Manager België en Luxemburg ( m/v )
Bedrijf:
a1-envirosciences GmbH is een Europees-georiënteerde middelgrote en is 16 jaar geleden opgericht.
Momenteel werken we met 60 medewerkers in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Benelux.
Ons hoofdkantoor is gevestigd te Düsseldorf.
Met onze divisie a1-Envirotech zijn we specialist in element analyse technieken voor Halogenen,
Stikstof, Zwavel, Kwik en Water en monstervoorbereiding voor klanten in de chemische en
petrochemische industrie, alsmede in milieu onderzoek. Wij vertegenwoordigen leidende merken
Mitsubishi Chemical Analytech en Nippon Instruments Corporation. Onze apparatuur onderscheidt
zich in de markt door de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en toegevoegde waarde.
Om het sales team voor de Benelux in België en Luxemburg te versterken zijn wij op zoek naar een
Sales Manager ( m/v ) voor deze regio.
Uw taken en verantwoordelijkheden omvatten onder andere:






U bent verantwoordelijk voor het behalen van de algemene verkoopdoelstellingen in België
U analyseert behoeften van klanten, matcht dit met onze product portfolio en vertaalt dit in
concrete opdrachten
U bent in staat om zelfstandig demonstraties van onze producten te verzorgen, zowel bij klanten
als op ons applicatie laboratorium te Düsseldorf
U bent verantwoordelijk voor omzet en overige regio specifieke doelstellingen
U werkt nauw samen met de in Nederland gevestigde Country Manager Benelux en het Sales &
Service Team te Düsseldorf

Uw profiel:
•

•




•
•

U heeft een Hoger Technische of Universitaire opleiding in Chemische of
Natuurwetenschappelijke richting
U beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk
U bent proactief, oplossingsgericht en heeft een hands-on mentaliteit
U heeft affiniteit met het geven of verzorgen van demonstraties van analyse apparatuur voor
met name de Milieu & Drinkwater en Petrochemische laboratoria in België en Luxemburg en
eventueel ook in Nederland
U bent een teamworker, maar heeft ook het vermogen om zelfstandig te werken en bent bereid
frequent te reizen binnen uw regio en het hoofdkantoor te Düsseldorf
U werkt vanuit uw huiskantoor en heeft regelmatig vergaderingen en soms ook duo
klantbezoeken tezamen met de Country Manager Benelux
U heeft een goede beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal. Beheersing van de
Duitse taal is een pré
U heeft goede computervaardigheden (MS Office, marketing tools)

Wat wij bieden:
Wij investeren in mensen en bieden u een intensieve technische training en een creatieve,
afwisselende baan met een hoge persoonlijke verantwoordelijkheid in een team van een succesvolle
en krachtige onderneming. U ontvangt een vast salaris op basis van uw werkervaring, plus een op
prestatie gebaseerde bonusregeling. Een bedrijfswagen behoort tot de functie.
Als deze uitdaging u interesseert en u zichzelf herkent in het profiel, stuur dan s.v.p. uw sollicitatie
met uitgebreide profiel en informatie over uw beschikbaarheid per e-mail naar:
a1-envirosciences GmbH
Eichsfelder Str. 1
40595 Düsseldorf
hr@a1-envirosciences.de
Tel: +49 211 7584830

