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SALES MANAGER

Reparatie en Kalibratie medewerker

Medir International B.V. is op zoek naar een sales manager buitendienst voor de verkoop van
producten binnen de productgroepen Laser uitlijnen, Geometrisch meten, 3D meten, 3D scannen
trilling meten.
Alsenreparatie
en kalibratie medewerker ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse

reparaties en kalibraties aan de laser uitlijn apparatuur van fixturlaser op onze locatie in
Medir International B.V. is een begrip als toeleverancier voor de industrie, marine en offshore op

Ridderkerk.
Je 3D
ontvangt
deuitlijnen.
ingekomen
in ons
systeem,
na de
het gebied van
scannen,en
3D registreert
meten en laser
Medir apparatuur
International B.V.
biedt
apparatuur
en benodigdheden voor as-uitlijnen, geometrische metingen, trilling meten, 3D metingen en 3D
reparatie
en/of kalibratie zorg je ervoor dat de gegevens hiervan vastgelegd worden en
scans zowel te huur als te koop aan. Tevens beschikt Medir International B.V. over een team van

hetervaren
certificaat
met
de gekalibreerde
apparatuur
verzonden
servicesamen
engineers.
Medir
International BV is
gevestigd in word
Ridderkerk
en telt 9 naar de klant.
medewerkers.

Bijkomende
Werkzaamheden:
Verkoop jij wat de klant nodig heeft?
Als sales Manager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van bestaande
relaties enerzijds en zoek je naar nieuwe kansen en mogelijkheden om je netwerk uit te breiden
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anderzijds. Je gesprekspartners
zijn zowel technische mensen zoals engineers, projectingenieurs
en technisch leidinggevenden maar ook operationele inkopers of inkoop managers. Vanuit je
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technische achtergrond en dienstverlenende houding ben je uitstekend in staat om klanten
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technisch en commercieel te adviseren over onze producten.

đŏ !ŏ!$!!.0ŏ$!0ŏ!.0%ü0!*ŏ!$!!.ŏ/5/0!!)ŏ0!*ŏ!$+!2!ŏ2*ŏ !ŏ&.(%&'/!ŏ'!1.%*#!*ċ

Je vormt een team samen met je collega’s van de binnendienst en samen zorg je voor goede

Functie-eisen
lange termijn relaties met onze klanten en prospects.

Je werkt vanuit Ridderkerk en rapporteert aan onze Managing Director.
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