
Voor WIKA Benelux in Echt, zoeken wij ter versterking van ons sales team een
enthousiaste:

Our Company

WIKA Alexander Wiegand SE &
Co. KG is a renowned partner
and competent specialist for
pressure, temperature and level
measurement technology.

As an internationally positioned
family business with an annual
turnover of 1 miljardair euros, we
defend our leading position in the
world market. Our success is
assured by 10,000 highly
qualified and motivated
employees worldwide.

OEM Area Sales Manager (m/v)
De functie

U bent verantwoordelijk voor de OEM klanten van het sales gebied België en
Luxemburg met de focus op de Industriele Instrumentatie.

U zorgt voor het behoudt van de bestaande OEM klanten, uitbreiding en
klanttevredenheid.

U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe klanten door het bereiken
van jaarlijkse targets en persoonlijke doelstellingen.

U beheert het klantenbestand door middel van een CRM pakket.

U dient kennis te hebben van het OEM supply chain concept door klanten
oplossingen aan te bieden zoals VMI & EDI as onderdeel van het totaal pakket.

Vanuit uw technische expertise en kennis brengt u de behoefte van de klant in kaart
en levert u zodoende de optimale oplossing.

U geeft terugkoppeling van de trends in de markt en bent actief op zoek naar
informatie welke is gerelateerd aan concurrerende producten.

U maakt technische en commerciele offertes voor u klanten en volgt deze pro-actief
op.

U bent verantwoordelijk voor het beheer van de marges en prijsafspraken

U onderhandelt en legt leveranciers contracten vast om ervoor te zorgen dat de klant
WIKA als leverancier behoudt.

Het profiel

Ervaring in een technisch/industriële commerciële buitendienstfunctie

Vloeiend in Nederlands en Engels, bij voorkeur ook in Duits/Frans.

Algemene kennis in meet technologie: druk, temperatuur, debiet, en niveau
instrumenten.

Goede luisteraar, leergierig, aanpakker en stress bestendig.

Sterk oplossingsvermogen, aquisitie en beheer van relatie.



Wat bied WIKA

Werken bij een wereldmarktleider met een solide interne structuur

Locale en internationale groeimogelijkheden

Open bedrijfscultuur en korte lijnen

Markt conform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Contact

WIKA Benelux

Finance & HR Manager
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Newtonweg 12
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Telefoon:
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E-mail:
ivon.janssen@wika.com


