Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een

Sales representative cleadew
Ophtecs Europe gevestigd in Elst, maakt onderdeel uit van de Ophtecs Group en is producent van
contactlenzen en contactlens vloeistoffen. In de rol van Sales representative ben je verantwoordelijk
voor het onderhouden en uitbouwen van klantrelaties. Je brengt de cleadew contactlens vloeistoffen
van Ophtecs Europe onder de aandacht en bent op de hoogte van de marktontwikkelingen om zo de
klant beter te kunnen ondersteunen. Je gaat werken bij een groeiend en modern internationaal bedrijf
waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt. Verder is er veel ruimte voor eigen inbreng en
ontwikkeling om jouw successen te behalen. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een commercieel
gedreven persoon. Je legt makkelijk contact en weet vlot een goede klantrelatie op te bouwen. Je kunt
zelfstandig werken bent flexibel en representatief. Daarnaast zie je mogelijkheden en benut je kansen
om samen met je collega’s succesvol te zijn.
Speerpunten in de functie:
• Benaderen van klanten, bezoekafspraken maken en deze opvolgen
• Nieuwe klanten werven
• Het adviseren van klanten over het productassortiment van Ophtecs Europe
• Het adviseren van klanten vanuit de marktontwikkelingen en hierop anticiperen
• Samenwerken met het sales team
• Behalen van de in samenspraak opgestelde targets
Verder verwachten wij:
• Een MBO/ werk- en denkniveau
• Ervaring in de sales is een pré
• Je bent klantgericht, commercieel ingesteld, resultaatgericht
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
• Je bent stressbestendig en flexibel
Wij bieden:
• Een veelzijdige baan in een professionele en eigentijdse werkomgeving
• Mogelijkheden voor het volgen van opleidingen
• Mogelijkheden om door te groeien binnen de organisatie
Heb je interesse in deze uitdagende functie en kun jij onze klanten nét dat beetje extra bieden?
Reageer dan op deze vacature! We zien jouw sollicitatie, voorzien van een C.V. en motivatiebrief
graag tegemoet.
Stuur deze naar:
Ophtecs Europe
t.a.v. Esther Vermeulen
Marithaime 20
6662 WD Elst
of mail deze naar: esther@ophtecs-europe.com

