MARKTLEIDER OP HET GEBIED VAN MEETMACHINES MET OPTIEK, MULTISENSOREN EN TOMOGRAFIE
Werth is een internationale organisatie op het gebied van coördinaten meettechniek met behulp van optische sensoren,
röntgentomografie en multisensor techniek.
Klantgerichtheid en continue nieuwe en verdere ontwikkelingen vormen de basis voor het succes van Werth Messtechnik GmbH.
Wij zoeken per direct:
Sales Manager (M/V) voor de technisch commerciële verkoop in Nederland
Taken:










Het uitwerken van individuele oplossingen voor onze klanten in samenwerking met onze technische afdelingen.
Zelfstandig coördineren van de betreffende projecten
Representatief ondersteunen van onze onderneming bij seminars en beurzen

vormen de
basis
dan 60 jaar
succesvolle
ondernemingsontwikkeling
van Werth
Messtechnik

Ervaring in de verkoop van technisch hoogwaardige apparatuur is een pré, echter geen vereiste – ook goed afgestudeerden
zijn welkom

GmbH.

Interesse in het werken met High-Tech ondernemingen zoals de optische- en fijnmechanische industrie, automotive en
medische industrie.

Het hoofd-

Onderhandelen, overtuigingskracht en communicatieve vaardigheden
Beheersen van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels en/of Duits is een pré.

Een uitmuntend verzorgd verkoopgebied met hoog potentieel
Uitgebreide training in ons hoofdkantoor en op locatie door de huidige gebiedsmanager
Op termijn inzetbaar direct vanuit uw woonomgeving (Home Office)
Ruimte voor initiatief en doorgroeimogelijkheden
Bovengemiddeld Salaris op prestatiebasis
Regelmatige bijscholingen in het hoofdkantoor
Een representatieve auto van de zaak
Zekere en interessante banen in een innovatief zakelijke segment

Interesse?
Wij verheugen ons op uw sollicitatiedocumenten in de Duitse of Engelse taal, welke u met uw salarisverwachtingen via e-mail aan
personal@werth.de of per post kunt sturen naar Werth Messtechnik GmbH t.a.v. Frau Kathrin Wolf, Siemensstraße 19, 35394 Gießen.
Overige carrièremogelijkheden vindt u onder
www.werth.de/karriere

Werth Messtechnik GmbH
Siemensstraße 19
personal@werth.de

Kantoor bevindt
zich in Gießen,
in een kleine
regio met lange

Klantgerichtheid, hoge motivatie, teamwork
Zelfstandige, gestructureerde en betrouwbare werkwijze

Wij bieden:











innovatie

Een afgeronde opleiding in een technische richting

Wij verwachten:



precisie en

voor de meer
Technische advisering van onze klanten alsook vinden van nieuwe klanten.

Uw profiel:




Kwaliteit,

·

D-35394 Gießen

·

Tel. +49 641 7938-489
www.werth.nl

traditie in het
bereik van de
fijnmechanischoptische
Industrie.

