Salesmanager - Fulltime
“Op zoek naar de speld in de hooiberg”
Binnen VinylReycling by BessTrade zijn we op zoek naar een fulltime Sales Manager. De naam spreekt
boekdelen; wij houden ons bezig met het recyclen van PVC. Onze industrie is actueler dan ooit, de
organisatie groeit met de dag, waarbij er behoefte is aan een zwaargewicht die ons sales team naar een nog
hoger plan kan tillen. Het Sales team bestaat uit drie traders en twee Sales-supporters, samen zorgen wij
voor de aanwas van PVC afvallen, en de verkoop van gerecycelde PVC grondstoffen. In deze functie
rapporteer je aan de eigenaren en ben je lid van het MT. VinylRecycling is een dynamisch familiebedrijf met
een grote ambitie om uit te groeien tot de meest toonaangevende PVC verwerker in Europa. Daar wil je toch
bij zijn?
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn:
•
•
•
•
•
•

Analyseren van data om deze te vertalen naar salesstrategie en targets
Het trainen, koesteren en leiden van het sales team
Optimaliseren van de sales processen en het implementeren van de nog ontbrekende processen
Bewaken van de in- en verkooporders en zorgdragen voor een tijdige en nauwkeurige verwerking
en opvolging
Goede communicatie flow tussen het Sales team en de andere departementen
Secure opvolging van de Europese wet- en regelgevind omtrent PVC recycling en PVC in-en export

Wat bieden wij jou?
•
•
•

Een leuke uitdaging die voldoende ruimte geeft voor ontwikkeling en groei in taken en salaris
Goed salaris en onkostenvergoeding en op termijn een lease auto
Alle middelen om je te bewegen in het salesveld (laptop, telefoon etc)

Herken jij jezelf in dit profiel?
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis en ervaring opgedaan in recycling, afvalverwerking van kunststoffen of iets
soortgelijks
Je bent flexibel. Ons werk is Internationaal, dit betekent dat je met enige regelmaat reist en belt
met klanten in verschillende tijdzones.
Het aansturen en coachen van mensen is je tweede natuur
Je spreek en schrijfvaardigheid beheers je in meerdere talen; Nederlands, Engels en het liefste ook
nog Duits
Je bent een zwaargewicht en hebt de capaciteiten om ons bedrijf nog groter te maken
Je woont in een straal van 60 km van Lelystad

Heb ik het over jou? Stuur dan alsjeblieft je CV en motivatie naar Anouska@Vinylrecycling.com. Voor meer
informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anouska Kleen 06- 4831 3497

