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Voor onze opdrachtgever, een gerenommeerde machinefabriek voor de foodindustrie en fabrikant waarbij 
het product hoofdzakelijk wereldwijd wordt geëxporteerd zoeken wij een: 
 
 
FUNCTIE: Wereldwijd opererend Area Sales Manager (M/V) 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

• Zorgdragen voor de business development 
• Relatiebeheer 
• Adviseur aan klant 
• Zorgdragen voor de commerciële doelstellingen 
• Verstrekken van project oplossingen 
• Projecten zelfstandig behandelen van begin tot het eind 
• Zorgdragen voor realisatie en verkoop van het project 
• Wereldwijd klanten bezoeken  

 
 

EISEN: 

• HBO of WO opleiding richting Werktuigbouwkunde, Electrotechniek of Technische bedrijfskunde. 
• Vijf jaar commerciële ervaring in de verkoop van kapitaalgoederen is een must 
• Internationale werkervaring en affiniteit met een productieomgeving 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, kennis van een derde taal  
• Bereidheid tot frequent internationaal reizen. 

ARBEIDSOVEREENKOMST: 

• Vast  
• Fulltime  

 

WERKLOCATIE: 

 
Regio Rotterdam 
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SOLLICITATIEWIJZE: 

Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.  
 
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw 
interesse naar uit gaat.  
 
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment  
in portefeuille hebben.  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
 
 
 
 
 
 


