(JUNIOR) AREA SALES MANAGER / COMMERCIEEL
MEDEWERKER BUITENDIENST
WAT U KUNT VERWACHTEN

OVER ONS

• Volgen en uitbouwen van het bestaande bestand: distributeurs en

SimonsVoss staat als pionier op het gebied
van elektronische sluittechniek voor de
intelligente integratie van functionaliteit,
esthetiek en compromisloze hoge kwaliteit
Made in Germany.

integrators installateurs van digitale sluit- en
toegangscontrolesysteem

• Intensieve acquisitie van nieuwe projecten en de ontwikkeling van

nieuwe klanten en gebruikers

• Een degelijke opvolging en afronding van het verkooptraject met

daarbij een constante monitoring van de projecten in uitvoering

• Ontwikkelen van de gebruikers en de traditionele beïnvloeders

(architecten, studiebureaus, eindklanten ...)
• Bevorderen van naamsbekendheid in de sector van
toegangscontrole en digitale sluittechniek
• Deelname aan vakbeurzen

WAT MOET JE MEENEMEN?
• Succesvol afgerond technische of economische opleiding
• Strekte acquisitie capaciteiten en order afsluiting vermogen
• Uitgesproken organisatietalent bij ondersteuning van projecten en

gespecialiseerde handelspartners

• Aansturen van projecten en overleg met architecten, ontwerpers en

aannemer

Moed voor innovatie, duurzaamheid,
verantwoordelijkheid en de waardering
van onze medewerkers en partners
vormen de basis van ons succes.
SimonsVoss is een onderneming van de
ALLEGION-groep en maakt daarom deel uit
van het wereldwijd actieve netwerk.

KADERVOORWAARDEN
Werkplaats: Home Office
Werkgelegenheid: voltijds
Reisactiviteit: jawel

• Ervaring in het verkopen en verduidelijken van technische producten
• Zeer goede kennis van High Tech – oplossingen op veiligheidsgebied

en uitgebreide kennis van mechanische sluitsystemen, tijd- en
toegangscontrolesystemen is een voordeel

• Sterk empathisch vermogen
• Goede kennis van MS Office

WAT WIJ U BIEDEN
• Een uitdagende en afwisselende functie met een sterke focus op

klanten en service

• Een zekere, vaste aanstelling binnen een innovatief en internationaal

opererend high-tech bedrijf

• Een open en vriendelijke werksfeer in een professionele en

internationale omgeving

• Gestructureerde training en interne/ externe opleidingen

VOELT U ZICH
AANGESPROKEN?
Dan ontvangt mevrouw Sylvia
Martínez graag uw
sollicitatiedocumenten met
vermelding van uw
salarisvereisten en eventuele
startdatum:
career-simonsvoss@allegion.com
SimonsVoss Technologies GmbH
Feringastraße 4
85774 Unterföhring |Germany
Tel. +49 89 99228 0

