Pump, Process & System Solutions
Heb jij zin in een nieuw uitdaging en wordt jij onze nieuwe collega?

Functie:

Sales Engineer / Accountmanager

Start:
Regio:
Vestiging:
Aantal uur:
Rapportage:

Per direct (in overleg)
BeNeLux
Vianen (UT)
Full-Time
Je rapporteert direct aan de directie

Ons bedrijf ontwikkelt zich snel in zowel de nationale als de internationale markt, daarom zijn wij op zoek
naar een gepassioneerd persoon man/vrouw die enthousiast en punctueel aan de slag wil gaan met
de groei van hlp group in de markt.
Holland Legacy Pump Group b.v. (hlp group) is een van de weinige pompproducenten van
Nederlandse bodem. Het bedrijf richt zich vooral op de ontwikkeling, productie, verkoop en onderhoud
van pompen en pompsystemen. Samen met onze partners en internationale agenten zijn wij al in
meerdere landen over de wereld actief. Wij staan voor langdurige relaties met zowel onze klanten als
leveranciers. Met ons team maken en onderhouden wij kwalitatief hoogwaardige producten en
kapitaalgoederen.
Steeds meer klanten herkennen het belang van efficiëntie en terugverdientijd. Als voorloper helpen wij
klanten middels oplossingen op maat. Als hlp group hebben wij een pomptechnologie ontwikkeld met
een hoge efficiëntie, lage kosten en hoge stand tijd. Of de klant een bestaande installatie wil
upgraden of een nieuwe toepassing heeft, hlp group heeft een passende oplossing.
De directie van hlp group daagt je graag uit om ons bedrijf verder te ontwikkelen. Naast veel vrijheid
om samen met de directie een eigen ontwikkelplan te bedenken en klanten te bezoeken houdt de
uitdaging onder andere in: coördineren, bedenken, relaties beheren, salesgesprekken voeren en vooral
heel leergierig zijn. Spreekt dit je aan dan zijn wij naar jou op zoek!
Wat neem jij mee?
o Geen angst voor de telefoon;
o Acquisitievaardigheden;
o Opbouwen en bezoeken van een loyale klantenkring (business to business);
o Leergierig zijn en geen 9 tot 5 mentaliteit;
o Uitwerken van klantwensen tot een adviesrapport c.q. offerte
o Maken en opvolgen van offertes;
o Ervaring in de sales is een grote pré;
o Sales gedreven, lef en doorzettingsvermogen om de opdracht binnen te halen;
o Communicatief gedreven (op basis van feiten);
o Affiniteit met techniek is een grote pré;
o Interesse in nieuwe technologie;
o Organisatietalent;
o Deelnemen aan beurzen;
o Sociaal vaardig en spontaan;
o Spreekt en schrijft zowel Nederlands en Engels; een andere taal is een pré;
o In bezit van rijbewijs;
Wat wij te bieden hebben?
o Passend basissalaris;
o Pensioenopbouw;
o Persoonlijke begeleiding;
o Veel doorgroeimogelijkheden;
o Kennisdeling;
o Begeleiding bij opleidingen en trainingen;
o Een passende en inspirerende omgeving waar iedere dag anders is;
o Een prestatieve omgeving met de wil om iedere dag beter te willen worden.
Heb je interesse? Krijg jij energie van commerciële successen? Voldoe je aan het gevraagde profiel?
Denk je dat jij onze nieuwe collega bent? Dan kun je reageren door jouw CV (met foto en motivatie)
te sturen naar hlp group t.a.v.: dhr. Nahim Boulahiati _ boulahiati@hlpgroup.nl.
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Pump, Process & System So
Solutions
olutio

Twin Screw Pumps

Cartridge units / Insert units

Eccentric Screw Pump

Triple Screw Pumps

Centrifugal Pumps

Spare parts & Service
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