
Om het salesteam te versterken zoeken wij een enthousiaste Ons bedrijf

WIKA is een welbekende partner
en specialist voor druk,
temperatuur, stroom en niveau
meeting technologie.

Als een internationaal
gepositioneerd familie bedrijf met
een jaarlijkse omzet van 1 miljard
euro, vertegenwoordigen we onze
leidende positie op de
wereldmarkt. Ons succes is
verzekerd door 10.000 hoog
gekwalificeerde en gemotiveerde
werknemers wereldwijd

Area Sales Manager (m/v)
Wat ga je doen?

Als Area Sales Manager realiseer je de gestelde verkoopdoelstellingen voor België & Luxemburg. Je bezoekt
(potentiële) klanten waardoor je al snel een waardevolle relatie met hen opbouwt. Je kent de klant goed en
houdt hun belangen in het oog. Jij weet wat er speelt en dat maakt jouw baan zo interessant! Je breidt
daarnaast ook het huidige klantportfolio uit en ontwikkelt je tot specialist voor jouw gebied. Je bent up-to-date
als het gaat over productkennis, cijfers en trends in de markt.

Je bent verantwoordelijk voor het verkoopgebied België en Luxemburg van onze
(potentiële) klanten voornamelijk in de sectoren: Olie & Gas, Energie en Chemie &
Petrochemie.

Je realiseert de gestelde verkoopdoelstellingen voor jouw eigen gebied.

Je zorgt voor het vasthouden van de bestaande klanten en het uitbreiden van het
huidige klantportfolio.

Je beheert het klantenbestand door middel van een CRM pakket.

Vanuit jouw technische expertise en kennis breng je de behoefte van de klant in kaart
en lever je zodoende de optimale oplossing.

Je werkt vanuit een home office, onderhoudt telefonisch contact met de binnendienst
en rapporteert aan de Sales Director.

Wie ben jij?

Je hebt aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau, met name door ervaring.

Je hebt ervaring in een technisch/industriële commerciële buitendienstfunctie.

Algemene instrumentatie kennis en specifiek in druk-, temperatuur-, niveau-, kracht-
en/of debietmeting is een pré.

Je bent sterk analytisch en hebt een probleemoplossend vermogen.

Je hebt een hands-on mentaliteit en bent stressbestendig

Je bent communicatief sterk en een goede luisteraar.

Je hebt zowel acquisitie skills als het vermogen om relaties te beheren.

Je bent gedreven, gemotiveerd en continue op zoek naar succes.



Wat biedt WIKA?

Werken bij een wereldmarktleider met een solide interne structuur.

Lokale als internationale doorgroeimogelijkheden.

Professionele organisatie met een open en informele bedrijfscultuur en een sterke
teamgeest.

Een leuk en open team waarin humor een onderdeel is van de dag.

Opleidingsmogelijkheden.

Een mooi salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling,
vergoeding woon- werkverkeer en flexibele werktijden.

Contact

WIKA Benelux

Finance & HR Manager
Ivon Janssen

Newtonweg 12
6101 WX ECHT
Nederland

Telefoon:
+31 475 850752

E-mail:
ivon.janssen@wika.com

Is dit jouw droombaan? Zorg dan dat jouw sollicitatie snel bij ons binnen is en stuur jouw uitgebreide motivatie
en cv naar onze HR Manager, Ivon Janssen, via

Ivon.Janssen@wika.com

.

Mocht je vragen hebben over deze vacature, dan kun je ook mailen naar

Ivon.Janssen@wika.com

of bel naar +31 475 850752.

Is deze vacature niet precies wat je zoekt, maar ben je wel op zoek naar een andere positie, neem dan contact
met ons op voor een vertrouwelijk gesprek over jouw carrière mogelijkheden.


