
Finstral is een totaalleverancier. Onze producten vormen de perfecte combinatie van functie en 
design. En onze service is altijd professioneel en stipt. Alleen zo kunnen we onze klanten altijd 
positieve ervaringen bieden. Wilt u ook daarbij helpen?

Uw taken:
- Als regionale verkoopleider (m/v/x) in de buitendienst begeleidt u in uw verkoopgebied de bestaande handelspartners bij het maken van  
 offertes, productadvies, orderverwerking en bij maatregelen om de verkoop te stimuleren.
- U bent verantwoordelijk voor de omzet van je verkoopgebied en realiseert zelfstandig de groeidoelstellingen.
- U gaat actief op zoek naar nieuwe handelspartners, stelt Finstral-producten voor en bouwt een langdurige zakelijke relatie op.
- U staat binnen uw verkoopgebied in voor het netwerk van architecten en breidt het actief uit. U bouwt relaties op met architectuur- en  
 ontwerpbureaus en opdrachtgevers, en u onderhoudt die door middel van adviesbezoeken, opleidingen en evenementen.
- Bovendien wint u informatie in over geplande projecten, achterhaalt u opkomende markttendensen en geeft u die door.

Uw profiel:
- ervaring in de bouwmaterialensector, bij voorkeur in de verkoop van ramen en deuren;
- technische expertise en interesse om die voortdurend verder te ontwikkelen;
- commerciële, doelgerichte ingesteldheid;
- prestatiegerichtheid en belastbaarheid;
- goede communicatie- en onderhandelingsvaardigheden met veel sociale competenties;
- bereidheid om beschikbaar te zijn en te reizen;
- goede vertrouwdheid met IT, met name met MS Office en berekeningssoftware voor het opstellen van offertes en orders;

Wat we u bieden:
- een inspirerende plaats voor bouwheren, architecten en handelspartners;
- een uitgebreide, systematische introductie in de materie;
- unieke verkoopargumenten waarmee u succes zal hebben op de markt;
- boeiende functie met mogelijkheden om door te groeien;
- interessant, prestatiegebonden loon en bedrijfswagen met privégebruik;
- voortdurende bijscholingsactiviteiten.

Hebben we uw interesse gewekt voor deze boeiende functie? Stuur ons dan bij voorkeur per e-mail uw overtuigende sollicitatie inclusief  
salarisverwachtingen en uw vroegst mogelijke begindatum naar:

We zijn voor de verdere uitbouw van onze succesvolle onderneming op zoek naar een 

regionale verkoopleider (m/v/x) voor ramen,  
voordeuren en glazen wanden

voor het verkoopgebied in Vlaanderen

Finstral AG, t.a.v. Erna Mahlknecht, Gastererweg 1, 39054 Unterinn/Ritten (BZ) Italië
personal@finstral.com, finstral.com/jobs


