Wij zoeken duurzaam talent!

Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof producten.
Die maken wij op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees marktleider en werken
vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste oplossing precies zoals
de klant het wenst. Van eerste idee tot aan het eindproduct.
Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij
Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een
duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op! Wij zijn onderdeel van de internationaal opererende
onderneming WireCo WorldGroup.

Voor het verder uitbouwen van onze activiteiten in de Railmarkt zijn wij op korte termijn
op zoek naar een ambitieuze en gedreven

Account Manager Rail Infra m/v
Functie-inhoud:
Het uitvoeren van de verkoopplannen (nationaal en internationaal) bestaande uit:
 Voorbereiden, uitbrengen en opvolgen van offertes;
 Presenteren van onze kunststof dwarsliggers op beurzen;
 Verder uitbouwen en ondersteunen van ons wereldwijde netwerk van agenten en distributeurs;
 Onderhandelen met afnemers over prijs, leveringscondities, en het maken van afspraken over levertijd en service;
 Zorgen voor de technische en commerciële afhandeling (afsluiten van verkoopcontracten);
 Beheren en uitbouwen van het klantenbestand.
Het bijdragen aan de ontwikkeling van het verkoopbeleid voor de rail infra markt door:
 Signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de markt;
 Actief zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden in de rail en infra markt;
 Opstellen van voortschrijdende verkoopprognoses.

Functie-eisen:







Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur in een technische richting;
Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een business to business omgeving met aantoonbaar goede resultaten;
Ervaring in de branche van railinfra, railonderhoud of railconsulting is een pré;
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal;
Belangrijkste competenties: stevige persoonlijkheid, markt- en resultaatgericht, teamspeler, proactief, creatief;
Bereidheid om te reizen, zowel nationaal als internationaal.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Bezoek onze website www.lankhorst-ep.com voor meer informatie. Als u nog vragen heeft over de vacature kunt u bellen met
Stefan Hofman, Commercieel directeur, T. 06-20609629.
Uw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kunt u sturen naar: jobs@lankhorst-ep.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

