Q-ing Chemicals BV te Roosendaal, leverancier van hoogwaardige industri&euml;le
reinigingsproducten voor de zakelijke markt zoekt wegens uitbreiding:

Productspecialisten buitendienst m/v
in diverse regioâ€™s in Nederland en BelgiÃ«
Functieomschrijving
Over Q-ing Chemicals
Q-ING CHEMICALS is al meer dan 25 jaar specialist op het gebied van professionele
reinigingsproducten, probleemoplossers en het geven advies voor specialistische gebruikers
in vele branches. Wij staan voor reinigingsproducten van hoge kwaliteit, een professioneel
advies en een uitstekende service. Onze organisatie is volop in beweging om te groeien met
de ambitie om klanten steeds verder te ontzorgen op het gebied van reiniging in de breedste
zin van het woord.
Functieomschrijving
Als productspecialist ben jij de ondernemer in je eigen rayon en streef je naar optimale
verkoopcijfers en een excellente service aan jouw klanten.
Centraal staat het opbouwen en onderhouden van langdurige klantenrelaties. Als
â€œondernemerâ€• ben je voortdurend bezig met het creÃ«ren, zien en benutten van
verkoopkansen in diverse branches waaronder: loodgieters- en installatiebedrijven,
technische diensten van productiebedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, hoveniers- en
vele soorten onderhoudsbedrijven.
Â

Wij vragen
Een representatieve verkoper (m/v) met enkele jaren aantoonbare directe verkoopervaring in
een buitendienstfunctie. Een â€œondernemerâ€• met een neus voor verkoop, die
commerciÃ«le kansen ziet, creÃ«ert en weet te verzilveren. Een specialist met een hoog
ambitieniveau en professionele gedrevenheid. Iemand die snel kan schakelen met een
sterke, positieve persoonlijkheid, die communicatief is en ook kan omgaan met tegenslagen
en veranderingen.

Wij bieden

Een zeer uitdagende, ondernemende, afwisselende en zelfstandige functie;
Een interne opleiding op het gebied van reiniging en sales op maat;
Je kan eventueel werken vanuit huis en je vervoeren met een mooie auto van de zaak met
tankpas;
Een goede beloning door een vast basissalaris en zeer goede bonusregelingen.

Contact
Heb je zin om ons team te komen versterken? Ook als je misschien niet helemaal aan het
profiel voldoet, neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Misschien is
het wel een match.
Stuur een leuke brief met foto en cv naar info@q-ingchemicals.nl t.a.v. Hans van
Wageningen of neem telefonisch contact op als je vragen hebt over deze vacature via 06-54
70 20 59.
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