Wil jij ook werken voor mooie internationale klanten in de OEM industrie? Ben jij gedreven
en enthousiast om klanten te helpen en kun jij duurzame relaties opbouwen? Dan zijn we op
zoek naar jou!
Physix Photonics levert op maat gemaakte geavanceerde optische componenten aan
industriële OEM klanten voor een brede range aan toepassingen. Onze klanten waarderen ons
voor geleverde kwaliteit, prijs, logistiek en klantenservice. Met de meeste klanten werken we
al jaren samen.
Physix Photonics is een business unit van de Euromex Optics Group met de hoofdvestiging in
Arnhem. Euromex Optics Group is onderdeel van moederbedrijf United Scope LLC in de
Verenigde Staten, gevestigd in Irvine, Californië.
Voor onze activiteiten in Benelux, Groot-Brittannië en Scandinavië zijn we op zoek naar
een Area Sales Manager.
Heb je een technische achtergrond, heb je commerciële affiniteit en vind je het leuk om met
klanten te werken, lees dan verder want wij zoeken een enthousiaste en communicatieve

Area Sales Manager
De Area Sales Manager (ASM) is verantwoordelijk voor het managen van bestaande klanten
en acquisitie van nieuwe klanten. De ASM wordt ondersteund door een kundig en ervaren
backoffice team. De ASM heeft een grote mate van invloed of Physix bepaalde opdrachten
gegund krijgt en begrijpt hoe je de juiste mensen in een organisatie moet aanspreken.
In deze rol onderhoud je relaties en acquireer je nieuwe klanten. Je investeert in het netwerk
en blijft op de hoogte van ontwikkelingen die kunnen resulteren in opdrachten. Sommige
klanten hebben technisch advies nodig, hierin word je ondersteund door het backoffice team.
Je belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•

Bestaande klanten bedienen, contacten onderhouden
In kaart brengen van markten/spelers en contact leggen met nieuwe klanten
Behandelen van aanvragen en voorbereiden van offertes met hulp van het backoffice
team
Trajecten begeleiden van aanvraag offerte tot en met order

Wie ben jij:
•
•
•
•

Je hebt ervaring in een sales functie in een technische omgeving
Je pakt zaken zelfstandig op en sluit deals
Je hebt een technische achtergrond verkregen door opleiding of ervaring
Je hebt affiniteit met fijnmechanische techniek; optische kennis is een pre

•
•
•
•

Je ziet kansen en mogelijkheden, je neemt initiatief
Je bent creatief in het vinden van oplossingen
Je bent bereid om te reizen in de regio
Je beheerst de Engelse taal goed, mondeling en schriftelijk, Duits is een pre

Wat bieden we:
•
•
•
•

Een uitdagende positie bij een dynamisch en groeiend bedrijf
Een aangename werkomgeving met ervaren collega’s in een internationaal team
Een open organisatie met korte lijnen, je rapporteert aan de managing director
Een goed salaris, bonusregeling en een auto van de zaak

Voor vragen kun je e-mailen naar Pieter Veltman: pveltman@physix.com

