
Wij zijn RINGSPANN Benelux B.V. een dochteronderneming van RINGSPANN GmbH uit
Duitsland. We opereren als specialist van hoogwaardige technische producten. 
We leveren onder andere vrijloopkoppelingen, schijfremmen, momentbegrenzers en
opspangereedschappen aan leidende fabrikanten in de Benelux.

Voor onze verkoop buitendienst zijn we per direct op zoek naar een 

Te c h n i s c h  / co m m e rc i e e l  
m e d ewe r ke r  b u i t e n d i e n s t  (m/v)

De functieomschrijving: 

Als verkoper buitendienst ben je verantwoordelijk voor de klanten in België en 
Luxemburg. 

Jouw taken zijn:

• Verkoopactiviteiten en de klantenkring te vergroten.
• Contact onderhouden met bestaande klanten
• Acquisitie in België en Luxemburg 
• Werken vanuit Home office België 
• Technische vraagstukken oplossen 
• Voorkomende werkzaamheden van een buitendienst 
• Rapporteren aan hoofdkantoor in Nederland

Wat is jouw profiel:

• Een flexibel en enthousiast persoon 
• Je hebt een technische opleiding genoten, bij voorkeur MTS/HTS 

(Werktuigbouwkunde)
• Je beschikt over goede commerciële en communicatieve vaardigheden.
• Je beheerst de Nederlandse en Franse taal in woord en geschrift
• Je beheerst de Duitse en/of Engelse taal in woord en geschrift
• Je beschikt over een professionele werkhouding 
• Je hebt de Belgische nationaliteit

Wat hebben wij je te bieden:

• Een fulltime baan bij een internationaal bedrijf
• De mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen 
• We zijn een jong en enthousiast team waar een goede sfeer belangrijk is 
• Een passend salaris behorend bij de functie 
• Een auto van de zaak
• Benodigdheden home-office

Contact:

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je CV op naar Eduard Doeschotte.
Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website of bel je onderstaand nummer.

Nieuwenkampsmaten 6 - 15  •  7472 DE  GOOR  •  Telefoon: 0547-261355 
Eduard.Doeschotte@ringspann.nl • www.ringspann.nl


