Ben je een starter op de arbeidsmarkt en op zoek naar een afwisselende,
uitdagende commerciële baan bij een technisch georiënteerde, informele
organisatie? Dan hebben wij een leuke uitdaging voor je. Cryo Solutions is op
zoek naar een:

Junior Verkoper
Vanuit ons kantoor in Den Bosch verkopen wij
projecten in heel Europa echter hoofdzakelijk in de
Benelux. Deze projecten worden technisch van
het begin tot het eind in eigen beheer begeleid en
uitgevoerd.
Cryo Solutions is specialist op het gebied van
cryogene toepassingen. Centraal in onze
dienstverlening staan het oplossingsgericht (mee)
denken, het genereren en uitvoeren van nieuwe
ideeën. Maar ook een toegewijde serviceverlening
en hoge kwaliteit.

Deze combinatie maakt Cryo Solutions een uiterst
betrouwbare partner in de markt voor cryogene
producten.
Wij verzorgen de calculatie, installatie, het
onderhoud en de back-up van cryogene projecten,
producten en services, in de (bio-) medische en
technische markt.
Onze klanten zijn o.a. ziekenhuizen, industriële
bedrijven en universiteiten.

Functie omschrijving
__________________________________________________________
In deze functie van Junior Verkoper bied je de klant een totaaloplossing aan, op basis van een door de
Engineers uitgewerkte technische calculatie. Tevens verkoop je cryogene logistieke diensten en
producten. Je plant je eigen afspraken, verzorgt offertes en belt deze ook na.
Door de goede ondersteuning vanuit de organisatie zelf, ben je 3-4 dagen op pad. Het bezoeken van
nieuwe en bestaande relaties is voor jou een uitdaging die je graag aangaat.
Wij zoeken een verkoper met:









Een afgeronde opleiding op MBO/HBO niveau met een brede interesse in techniek
1-2 jaar ervaring in een commerciële functie
Een resultaatgerichte instelling
Een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Goede contactuele vaardigheden
Een representatief voorkomen
Wilskracht, durft en een doorzettersmentaliteit
Een rijbewijs B

Wat bieden wij je?
__________________________________________________________




Bij ons kom je in een plezierige informele werkomgeving met korte lijnen terecht
Onze organisatie bestaat uit 25 medewerkers
Je wordt goed en deskundig begeleid en werkt nauw samen met de Sales Directeur

Het betreft een dienstverband van 40 uur per week met een marktconform salaris en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden (w.o. een pensioensregeling).

Contactinformatie
__________________________________________________________
Heb je interesse in deze leuke job?
Mail dan je sollicitatie brief en CV naar: info@cryosolutions.nl

