Website: www.e-max.be
LinkedIn: E-MAX N.V.

Vacature accountmanager Nederland
Wij zijn E-MAX. E-MAX is een modern, gezond familiebedrijf in de aluminium
verwerkende industrie.
Jaaromzet > € 200 miljoen
Medewerkers > 300
Wij maken jaarlijkse 75.000 ton billets en 50.000 ton speciale aluminiumprofielen
voor onze klanten in Europa. Wij zijn actief in verschillende branches zoals bouw,
transport, architectuur, interieurbouw, engineering, tuinbouw en overige. We hebben
de beschikking over één aluminiumsmelterij in Nederland en vier moderne
extrusiepersen in België, verdeeld over die locaties.
Onze sterkte is het omzetten van persoonlijke wensen in aluminiummogelijkheden en
tastbare halffabricaten. Meedenken bij ontwikkelingen en besparen op onnodige
kosten zijn bij ons de standaard. Onze vooruitstrevende eigenaar investeert jaarlijks
in de organisatie om de laatste technieken in huis te hebben en om koploper te
blijven met een duurzaam productieproces. Om onze groei in Nederland verder te
kunnen voortzetten in 2018 en de jaren daarna, gaan wij ons team uitbreiden. Wij zijn
daarom per direct op zoek naar een enthousiaste accountmanager voor de
Nederlandse markt.
Onze nieuwe collega werkt vanuit huis en heeft aantoonbaar succesvolle
verkoopervaring (ervaring met aluminiumgrondstoffen is een pré). Onze nieuwe
collega wordt een korte periode ingewerkt en is daarna verantwoordelijk voor het
behouden en uitbouwen van omzet bij bestaande klanten en het werven van nieuwe
klanten die goed bij E-MAX passen. Samen met je collega’s werk je in een klein team
met korte lijnen. Vanuit je functie ben je dagelijks onderweg en rapporteer je aan
salesmanager Nederland.
-

Heb je HBO werk- en denkniveau, relevante verkoopervaring en beschik je
over goede contactuele eigenschappen?
- Ben je geïnteresseerd om in te stappen bij een gezond en groeiend bedrijf in
een markt met zeer veel mogelijkheden?
- Ben je proactief en resultaatgericht? Werk je graag zelfstandig, maar ook in
een klein team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wij bieden:
 Goed salaris
 Vast dienstverband (40 uur)
 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao metalelektro
 Auto, laptop, tablet en telefoon van de zaak
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met salesmanager
Nederland: Dhr. Vincent Evers, telefoonnummer: +316 22 883 249

