GUARDIAN BV
Guardian BV is een snel groeiende, financieel gezonde onderneming en bestaat uit twee
®
bedrijfsonderdelen: Guardian en SFS Benelux. Guardian BV produceert en vermarkt
bevestigingssystemen voor de bouw.
Guardian BV is gevestigd in Helmond en is onderdeel van multinational SFS te Zwitserland.
Topkwaliteit producten, service op maat, innovatie en flexibiliteit zijn de belangrijkste pijlers voor ons
succes. In verband met de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:
ONDERNEMENDE ACCOUNT MANAGER EXPORT
Als account manager export bepaal je samen met de general sales manager de verkoopstrategie en
lever je een actieve bijdrage aan het afdelingsresultaat. Relatiebeheer en acquisitie zijn de
belangrijkste onderdelen van je takenpakket. Je bent in staat om onze partners naar een hoger niveau
te tillen, het initiatief te nemen en je doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.
In deze functie krijg je veel vrijheid om je te profileren en jezelf te ontwikkelen.
Werkzaamheden:
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe relaties voor een nader te
bepalen regio;
 Je zoekt op een creatieve manier naar nieuwe relaties en afzetgebieden;
 Je bouwt mee aan langdurige relaties met afnemers.
Wij bieden de (junior) Account Manager Export:





Een afwisselende functie met ruimte voor creativiteit en eigen inbreng;
Een prettige werksfeer in een informele organisatie;
Groeimogelijkheden en ruimte tot het volgen van opleidingen;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 30 vakantiedagen, een
pensioen- en bonusregeling.

Wij vragen van de (junior) Account Manager Export:





HBO werk- en denkniveau;
Een ondernemende en proactieve manier van werken;
Verkoop- en onderhandelingsvaardigheden in een B2B omgeving;
Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, beheersing van meerdere
talen is een pré;
 Je bent representatief.
Kandidaten zonder ervaring maar met de juiste opleiding, vaardigheden en ambitie worden ook
uitgenodigd om op deze functie te solliciteren.
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel?
Stuur dan je CV met sollicitatiebrief naar Peter Jost, emailadres: peter@guardian.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Kantooradres Guardian BV:
Guardian BV, Grasbeemd 14, 5705 DG Helmond
tel: 0492 597400 www.guardian.nl / www.sfsintec.nl

