COMMERCIEEL MEDEWERKER
BUITENDIENST BELGIË /
AREA SALES MANAGER (M/V).

HOOFDVERANTWOORDELIJKHEID:
 Volgen en uitbouwen van het bestaande bestand: distributeurs en 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

UW PROFIEL:
 Succesvol afgerond technische of economische opleiding
 Minimum van 3 jaar sales ervaring
 Uitgebreide kennis van hedendaagse security oplossingen
 Zelfstandig in staat offertes op te volgen
 Sterk empathisch vermogen
 Communicatieve vaardigheden en een goede teamgeest.
 Goede kennis van het Frans, en basis kennis van Engels of Duits heeft een
voorkeur
 Sterke klantgerichtheid en service
 Ervaring met het werken vanuit huis
 Zeer goede kennis van MS Office pakket

SimonsVoss staat als voorloper op het
gebied van elektronische sluitsystemen
voor de intelligente integratie van
functionaliteit, esthetiek en topkwaliteit
zonder compromis. Made in Germany.
De
onderneming
is
gevestigd
in
Unterföhring bij München en heeft
productiefaciliteiten in Osterfeld, met in
totaal ongeveer 300 medewerkers in 8
landen. Moed tot innovatie, duurzaamheid,
verantwoordelijkheid en respect voor onze
medewerkers en partners vormen de
bouwstenen van ons succes.
SimonsVoss behoort tot de ALLEGION
GROUP en is daarmee onderdeel van een
globaal opererend netwerk.

WIJ BIEDEN:
 Het kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een high-end product
 Open en vriendelijke werksfeer in een professionele omgeving
 Gestructureerde opleiding en tal van mogelijkheden voor permanente
educatie
X
X
GOED?
KLINKT
X
Sarina Drexler ontvangt graag een overtuigende sollicitatie via: career@simons-voss.com
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Allegion (NYSE: ALLE) ist ein internationaler Pionier im Bereich Sicherheit mit führenden
Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® und Von Duprin®.
Allegion konzentriert sich auf die Sicherheit rund um Türen und Eingangsbereiche
und bietet vielfältige Lösungen für Privathaushalte, Unternehmen, Schulen und andere
Einrichtungen an. Allegion erwirtschaftet einen Umsatz von 2 Mrd. US-Dollar und
verkauft seine Produkte in nahezu 130 Ländern.

