
 

 VACATURE
 Sales Executive Nederland

Functieomschrijving
Heb je een afgeronde opleiding economie, techniek, sales of een vergelijkbare richting? Durf jij 
verantwoordelijkheid te nemen, ben jij nieuwsgierig, flexibel en zoek jij een uitdagende baan in de technische 
sector? Dan ben jij misschien onze nieuwe collega. Je werkt vanuit ons hoofdkantoor in Heerhugowaard als 
onze nieuwe vertegenwoordiger buitendienst regio Nederland. In deze functie zal je onderdeel uitmaken 
van ons zeer internationaal georiënteerde verkoopteam waarin jij zelfstandig verantwoordelijk bent voor de 
verkoop van de Airblast producten in de Nederlandse markt. Je rapporteert direct aan onze sales manager en 
jij onderhoudt zelfstandig het contact met bestaande klanten en distribiteurs, maar bent ook altijd op zoek 
naar nieuwe klanten. Onderhouden en het leggen van contacten gaat beter als je niet 40 uur aan kantoor 
gekluisterd zit, je krijgt de nodige ruimte om regelmatig op pad te gaan op bezoek bij onze bestaande en 
nieuwe klanten. Dit gaat gepaard met ondersteuning van al jouw collega’s op kantoor en met de juiste 
kennis uiteraard. Middels technische trainingen vergaar jij die kennis, zo leer je alles over ons assortiment 
oppervlaktebewerkingsproducten en de oppervlaktetechniek branche. 

Wie zoeken wij?
- Sterk gevoel voor verantwoordelijkheid; vertegenwoordigen en verkopen van Airblast en ons assortiment 
 middels het Business2Business model
- Goede communicatieve vaardigheden; vragen beantwoorden van onze klanten, prospecten en distributeurs 
 met betrekking tot producten en het uitbrengen van technisch advies 
- Bouwt op natuurlijke wijze relaties op; ondersteunen van onze partners en klanten in binnen- en buitenland, 
 vanaf hoofdkantoor maar ook door persoonlijke bezoeken
- Iemand met verkoopervaring; onderhandelen met bestaande klanten en distributeurs om gezamenlijke 
 doelen te bereiken
- Zelfstandig en tegelijk onderdeel van een team; uitdiepen van bestaande contacten om jouw klantenportfolio 
 te vergroten, het actief op zoek gaan naar mogelijkheden om jouw afzetgebied te vergroten en het delen 
 van markt- en trendinformatie. 
 
Wat verwachten wij van je?
- Je hebt een MBO/HBO denk- en werkniveau
- Minimaal 2-4 jaar (werk)ervaring in de verkoop, ervaring met B2B is een vereiste
- Affiniteit met techniek en werkervaring in de verkoop van technische producten is een pré
- Dat je correct Nederlands en Engels spreekt en schrijft 
- Vanwege het internationale karakter van de organisatie is een extra taal een pré geen must
- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
- Dat je graag een stap extra doet voor distributeur, klant en collega
- Jij bent bereid om de wereld te zien
- In het bezit van rijbewijs B
 
Wat bieden wij?
Airblast kent een zeer uitgebreid arbeidsvoorwaarden pakket op basis van een fulltime werkweek van 40 uur. 
Een uitstekende pensioenregeling met een marktconform salaris op basis van jouw opleiding en ervaring. 
Ondanks ons internationale karakter zijn we toch heel gewoon gebleven, weinig gedoe en waar gelachen 
mag worden. Het gaat om de mensen die het maken en daar hoort natuurlijk de vrijdagmiddagborrel bij! 
 
Wie zijn wij?
Wij richten ons op de fabricatie en verkoop van zandstraalapparatuur. Het assortiment van Airblast is breed en 
groeit. Van een simpele zandstraalpijp tot een complete straalkamer met recycling systemen, wij zijn actief in 
de industrieën waar staal gebruikt wordt. Hierdoor hebben we een brede klantenbasis en moet er gemakkelijk 
geschakeld kunnen worden tussen de verschillende industrieën. Airblast heeft een groot netwerk, deels door 
eigen vestigingen; Dubai, Qatar, Saudi Arabië, India, China, Singapore, Malaysia, Australië en Polen, maar 
ook tal van distribiteurs in verschillende landen. Airblast is een groeiende internationale organisatie. 
 
Ben jij de gedreven en gemotiveerde collega die wij zoeken, die graag de handen uit de mouwen steekt en 
wil jij onderdeel zijn van een groeiende internationale organisatie met veel mogelijkheden? Heb je geen 9 tot 
5 mentaliteit, wil jij je horizon verbreden en floreer jij in een afwisselende omgeving, groei dan mee!
 
Stuur jouw motivatie en CV naar: Airblast BV, Postbus 1075, 1700 BB Heerhugowaard of naar
wojis.kroone@airblast.com. Voor meer informatie over deze vacature en de afdeling Sales neem contact op 
met Wojis Kroone, onze gedreven Sales Coördinator of email jouw vragen naar wojis.kroone@airblast.com. 

www.airblast.com


