VACATURE
ACCOUNT MANAGER NEW BUSINESS
Pinlock® Systems is een internationale handelsonderneming, actief in de optische branche en
gespecialiseerd in het ontwikkelen van anti-condens systemen voor motorhelmvizieren. Ons product
wordt wereldwijd verkocht en wordt door de top van de motorhelmfabrikanten standaard bij hun
producten aangeboden. Ter uitbreiding van onze salesafdeling zijn wij op zoek naar een:

ACCOUNT MANAGER NEW BUSINESS/OEM (INTERNATIONAAL)

HOE ZIEN JOUW WERKZAAMHEDEN ERUIT?
Als Account Manager New Business/OEM ben je elke dag op zoek om nieuwe markten te openen en
geopende markten verder te ontwikkelen. Denk aan Noord/Zuid-Amerika en het Verre-Oosten. Deze
functie vergt een flinke dosis uithoudingsvermogen en een open mindset. Met grote regelmaat vlieg je
over de hele wereld, alleen of met een collega van development. Wat wij graag van jou willen weten
is hoe je dit gaat aanpakken en hoe je omgaat met verschillende culturen. Tijdens jouw sollicitatie
zullen ook een paar cases de revue passeren, wij zien jou dan ook graag voorbereid op gesprek
komen.
JOUW PROFIEL
• HBO werk- en denkniveau
• 3-5 jaar relevante ervaring in een (internationale) salesfunctie met trackrecord
• Je hebt een flinke dosis overtuigingskracht en een klant- en resultaatgerichte aanpak
• Relatiebouwer op c-level
• Bereid om meer dan de helft van je tijd te reizen over de hele wereld
• Je bent ondernemend, energiek en sociaal
• Geen 9-5 mentaliteit
• Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal, in woord en geschrift.
Beheersing van Spaans en/of Chinees is daarnaast een pre
• In het bezit van rijbewijs B
• Afﬁniteit met de motormarkt is een pre
WAT WIJ BIEDEN
• Uitdagende baan bij een ambitieuze en dynamische organisatie
• Een prettige en informele werksfeer
• Marktconform salaris + bonusregeling (afhankelijk van ervaring)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Pensioenregeling
• Auto van de zaak
• Telefoon van de zaak
• Laptop van de zaak
Interesse? Stuur je motivatiebrief met cv in het Engels aan bas@pinlock.com

