Wegens groei van de organisatie is een nieuwe functie ontstaan:

M.C. Technology v.o.f. in Heerhugowaard is een
familiebedrijf en sinds 1995 een technische
handelsonderneming, met als specialisatie
elektrische en mechanische aandrijftechniek.
Ons succesvolle team van 4 technische en
klantgerichte professionals heeft veel ervaring
in advies, ontwerp, installatie, service en
onderhoud van componenten en systemen
voor de industrie. Daarnaast bieden wij
oplossingen voor eenvoudige en complexe
technische vraagstukken. Wij verkopen een
breed assortiment van meerdere merken per
productgroep.
M.C. Technology heeft een groot netwerk van
hoogwaardige partners en (inter)nationale
leveranciers.
‘Technology in Motion’ is de visie van
M.C. Technology.

TECHNISCH SALES
PROFESSIONAL
DIE TECHNISCHE PROBLEMEN VERTAALT NAAR OPLOSSINGEN
Als Technisch Sales Professional vertaal je de klantvraag in eenvoudige bewoordingen naar de
technische oplossingen van M.C. Technology. Je beheert een gedeelte van het klantenbestand, bezoekt
klanten door heel Nederland en helpt waar mogelijk ook met assembleren, installatie en ondersteuning
van componenten en systemen.

Ben jij die:







Zelfstandige
salesman of -vrouw die een heel uitdagende en afwisselende baan zoekt?
Resultaatgerichte en klantgerichte Sales Professional?
Enthousiaste, gedreven en flexibele persoon?
Georganiseerde en veelzijdige techneut die graag blijvend bijleert?
Man of vrouw die woonachtig is in Noord-Holland, Zuid-Holland of Midden-Nederland?

Wil jij:






 plezier werken bij een goede en betrouwbare werkgever met een prettige en open werksfeer?
Met
Vanuit vertrouwen, vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid werken?

Vanuit jouw huis of vanaf kantoor klanten bellen en bezoeken?

Jezelf blijvend ontwikkelen?

Werken bij een bedrijf in de groei waar je een grote rol in de ontwikkeling kan spelen?


Heb jij?





Een afgeronde MTS/HTS Elektrotechniek opleiding.
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie?
Kennis van automatisering en Office pakketten?
Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. Duits is een pre.

Wat biedt M.C. Technology jou?

Rob van Dort
Specialist in Omzetverhoging
SALES & MANAGEMENT COACHING
WERVING & SELECTIE

 Een
 afwisselende functie binnen een gezonde, groeiende en professionele organisatie
 
Een prettige en open werksfeer
 
Een uitstekend salaris, prima secundaire arbeidsvoorwaarden, 13e maand, eventuele bonus en
een pensioenregeling.
 
Mogelijkheden om je blijvend te ontwikkelen door producttrainingen
 
Ruimte voor inbreng eigen ideeën
 
Een goed inwerkplan
 
Coaching & Training t.b.v. persoonlijke ontwikkeling

Heb je interesse?

 
Ermerzand 4, 7843 PN Erm
 
Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn

Kijk voor meer informatie over M.C. Technology op www.mctechnology.nl.
Rob van Dort doet de Werving, Selectie & Coaching voor deze vacature.
Je kunt jouw cv, motivatie en (pas)foto mailen naar rob@robvandort.nl
o.v.v. M.C. Technology – Technisch Sales Professional.

T: +31 (0)6-1870 4510
E: info@robvandort.nl
I: www.robvandort.nl

De meeste geschikte kandidaat maakt na diverse gesprekken een assessment en krijgt Sales &
Management Coaching voor de eerste werkdag en in het eerste jaar. Hierdoor word je in het eerste
jaar zo succesvol mogelijk.

