
We zoeken een nieuwe collega in Nederland ter ondersteuning van onze

buitendienstcollega's. 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 LIFTING EXPERT bent, maar bieden

je de mogelijkheid er eentje te worden :)

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

COLLEGA GEZOCHT



LIFTING EXPERT GEZOCHT

In ons Nederlandse salesteam is een mooie vacature vrijgekomen nu we de afdeling verder gaan uitbreiden.
Samen met 2 collega's van de buitendienst en je leidinggevende ben je verantwoordelijk voor de verdere
groei van onze organisatie binnen Nederland

Wat ga je doen?
In deze internationale B2B-omgeving werk je dagelijks aan de relaties met onze klanten waaraan wij ons
hijsmaterieel verhuren. Per telefoon, per mail en soms face-to-face bij ons op kantoor of op hun locatie. Ze
bellen je en verwachten dat je "het voor elkaar krijgt". Dat is ook wat wij verwachten. Je volgt offertes op
(die worden gemaakt door je collega's), je benadert (nieuwe klanten) en brengt de markt voor ons in kaart.
Tevens ontwikkel je je technische kennis met behulp van onze trainingen om klanten optimaal te adviseren.

Hoe ziet ons team eruit?
In Ridderkerk is ons Nederlandse kantoor en dus ook de rental desk gevestigd. Vanuit deze locatie voorzien
wij onze klanten in Europa van het juiste lifting equipment en oplossingen. Jouw collega's van de rental desk
bekommeren zich om het leveren van de juiste oplossingen en het opstellen van offertes en het verzorgden
van de logistiek. Jouw takenpakket zal zich voornamelijk richten op de Nederlandse markt waarbij je
contacten opbouwt, onderhoudt en verder uitbreidt, in samenwerking met je buitendienstcollega's. 
De hele organisatie is te karakteriseren als informeel, toegankelijk, nuchter en hard werkend. In totaal
werken we met ruim 30 mensen in Nederland dagelijks aan de verdere groei van LGH.

Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift en spreekt Engels op goed niveau. Je
beschikt over HBO werk- en denkniveau. Ervaring met outbound calling is een flinke pré en we zien graag
dat je een gedegen kennis hebt van MS office en CRM systemen. Misschien sta je nog aan het begin van je
carrière, of heb je al enige ervaring, in beide gevallen nodigen we je van harte uit te reageren. 

Het belangrijkste voor ons is dat je proactief en leergierig bent, een enthousiaste harde werker, nuchter en
eerlijk. Het heeft onze voorkeur wanneer je (enige) ervaring en affiniteit hebt met technische oplossingen. 
 Als dat op jou van toepassing is, dan pas je naadloos in ons team. 

Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in Ridderkerk en
prettige collega’s. Bij een internationaal bedrijf dat hard groeit. Ook investeren we in jouw toekomst met
behulp van coaching, trainingen en opleidingen. 

Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Instagram en LinkedIn te bezoeken. We
delen daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken.

Lijkt het je wat?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar niels.vdbreggen@lgh.eu voor 18 juni en richt deze aan Niels van der
Breggen. 

Nederland - Rental Sales Support medewerker


