Senior verkoopspecialist Noord- en Midden Duitsland
Leg jij van nature verbindingen en ben je zelfstandig ingesteld? Ben jij in staat om onze merken op een
juiste manier te presenteren en te verkopen? Wij zoeken een Verkoper Noord-Duitsland die ons helpt om
ons verkoopplan in Duitsland naar een hoger plan te tillen.
Over ons
SVgroup is in 2019 ontstaan na een fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis. Met twee sterke merken
worden internationaal landbouwoplossingen aangeboden in de segmenten voeren, voederwinning en
mestaanwending. Daarnaast biedt Schuitemaker voor de Nederlandse markt winterdienstoplossingen
voor de gladheidbestrijding.
Jouw werkdag
Als Verkoper Noord-Duitsland ben je hét aanspreekpunt naar de markt. Samen met het verkoopteam zorg
je ervoor dat je onze merken op een juiste manier weet te presenteren en te verkopen. Daarnaast zijn we
als bedrijf groeiende en zal je daarom ook voortdurend bezig zijn om ons netwerk te vergroten. Het werk is
veelzijdig, dit zie je aan de werkzaamheden die je op jouw werkdag tegenkomt:
•
•
•
•
•

Het bezoeken van bestaande dealers en haar klanten
Het bezoeken van nieuwe dealers om ons dealernetwerk in Duitsland uit te breiden
Het maken van offertes
Het geven van trainingen aan verkopers en monteurs van bestaande dealers
Samen met het serviceteam zorgen dat onze klanten hun werk goed kunnen uitvoeren

Wat breng jij mee
• Je hebt HBO werk- en denkniveau
• Je hebt een goede beheersing van Duits in woord en geschrift
• Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie
• Je bent in staat om te werken met Microsoft Office
• Je bent zelfstandig, resultaatgericht en praktisch ingesteld
• Je hebt een gezonde dosis energie en een can-do mentaliteit
• Je bent een echte zelfstarter en durft het aan om nieuwe wegen te verkennen
• Je weet sterke relaties op te bouwen, hebt een onafhankelijke mening en durft deze uit te spreken
• Je bent organisatorisch sterk en in staat om goed overzicht te bewaken
• Je kiest een positieve benadering
• Je staat stevig in je schoenen en kan goed met verschillende typen mensen omgaan
Wat bieden wij
Mensen met een actiegerichte en oplossingsgerichte instelling passen goed bij ons bedrijf. Bij de SVgroup
zijn we namelijk volop in beweging. Dit geldt niet alleen voor onze oplossingen maar ook voor ons als
organisatie. We zijn groeiende en we bieden onze medewerkers de ruimte om hier invloed op uit te
oefenen en zichzelf verder te ontwikkelen. We zijn trots op de mooie techniek die binnen ons bedrijf
gemaakt wordt.
Naast het bedenken en uitvoeren van creatieve en optimale oplossingen hechten wij ook veel waarde aan
een plezierige en goede werksfeer. Daarom zorgen wij ervoor dat ons primaire- en secundaire
arbeidsvoorwaardenpakket hierop aansluit. Voor de functie van Verkoper Noord-Duitsland gaat dit om de
volgende voorwaarden:
•
•
•
•

Een passend salaris
Een auto, laptop en telefoon van de zaak
Technische trainingen
Ruimte om jezelf te ontwikkelen

Herken jij jezelf en wil je solliciteren? Stuur dan een korte motivatie + cv naar personeel@svgroup.nl t.a.v.
Seine van der Velde of Walter Veenhuis

