
We zoeken een nieuwe collega in BELGIË voor de B2B- buitendienst. Je onderhoudt relaties met klanten,

gaat nieuwe relaties aan en bouwt ze verder uit. Je bent verantwoordelijk voor de omzetgroei in deze

regio en krijgt veel eigen verantwoordelijkheid... kortom; jij regelt het! We groeien flink en kunnen daar

een POSITIEVE, HARDWERKENDE EN ZELFSTANDIGE collega bij gebruiken. We verwachten niet dat je al

een lierexpert bent, maar wel dat je op z'n minst flinke affiniteit met techniek hebt. Dan zorgen wij voor

het extra stukje kennis. Iets voor jou? 

Iets voor jou? Kijk op WWW.ROTREX.EU bij onze vacatures!

 

ACCOUNTMANAGER BELGIE

-VACATURE



We groeien flink en als gevolg daarvan is er een mooie functie ontstaan. We zijn op zoek naar
een nieuwe collega in België, die zijn werkgebied met energie, open vizier en enthousiasme
tegemoet treedt. 
 
Wat ga je doen?
Wij zijn specialist op het gebied van lieren en liertoebehoren, met oplossingen voor trekken,
hijsen en personentransport. Naast verhuur en verkoop verzorgen we ook technische inspecties,
preventief en correctief onderhoud en renoveren we bestaande equipment. Onze klanten zijn
bedrijven die werken in verschillende sectoren (bouw, offshore en infratechniek etc.).
 
Met ondersteuning van de kennis en expertise vanuit Nederland bouw jij ons Belgische netwerk
op. We zoeken een echte pionier en samen met de binnendienstafdeling zet je Rotrex op de
Belgische kaart. Figuurlijk, maar ook letterlijk want halverwege 2020 openen we een vestiging in
of nabij Antwerpen.
 
Je ontwikkelt je eigen netwerk  en bouwt dit verder uit. Je bent verantwoordelijk voor de
omzetontwikkeling in de België. Je bent veel onderweg en krijgt veel verantwoordelijkheid. We
zoeken een ondernemer die initiatief toont en positieve energie uitstraalt.
 
Hoe ziet ons team er uit?
Hoewel de functie grotendeels zelfstandig is, verwachten we van je dat je goed in ons team past.
Met je collega’s van de buiten- en binnendienst en de sales manager heb je namelijk veel contact
over o.a. kansen en marktontwikkelingen, ideeën en lopende en komende orders. Dat doen wij
informeel, open, professioneel, respectvol en met een gezonde dosis humor naar elkaar. Naast je
collega's bij Rotrex kun je ook samenwerken met onze collega's van ons zusterbedrijf LGH. Zij zijn
al lange tijd actief in de markt en kunnen jou met hun kennis ondersteunen. 
 
Wat maakt jou een goede kandidaat? 
Je hebt HBO werk - en denkniveau, hebt interesse in techniek en weet hoe je relaties kunt op- en
uitbouwen. Je bent woonachtig in jouw werkgebied of in de buurt daarvan, hebt géén 9 tot 5
mentaliteit en werkt zelfstandig. Het ene moment bezoek je een multinational in een modern
kantoorgebouw en het andere moment sta je met je laarzen in de modder op een bouwplaats,
kortom, je bent communicatief erg veelzijdig! Het administratieve deel heb je altijd op orde en
de Engelse taal vormt geen enkel probleem voor je. 
 
Wat bieden we jou?
Een goed salaris, een bedrijfsauto, een mobiele telefoon en laptop van het bedrijf. Prettige
collega’s bij een informeel bedrijf dat hard en internationaal groeit. Ook investeren we in jouw
toekomst met behulp van coaching, trainingen en opleidingen. 
 
Interesse? 
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@rotrex.eu en richt deze aan Christiaan van der
Staaij.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

ACCOUNTMANAGER BELGIE


