Manter International B.V. ontwikkelt en fabriceert weeg- en verpakkingsmachines
voor verse aardappelen, groenten en fruit soorten. Daarnaast biedt Manter
klantspecifieke maatoplossingen in andere industrieën. In een zeer moderne
productiefaciliteit in Emmen worden alle machines ontwikkeld en gebouwd,
waarbij betrouwbaarheid, duurzaamheid en een lage cost-of-ownership voorop
staan. Via een uitgebreid netwerk van dealers en eigen vestigingen vinden Manter
machines hun weg over de hele wereld. Om in te spelen op de continue groei die
Manter als organisatie doormaakt, zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Product & Sales support manager
Als Product & Sales support manager bij Manter heb je een dubbelfunctie. Je bent
dé schakel tussen techniek en commercie. Je vertaalt technische oplossingen in
klantvoordelen en je speelt marktvragen door aan de techniek. Anderzijds ben
je verantwoordelijk voor de sales support in de Benelux-markt, waarbij je een
faciliterende en coördinerende rol hebt.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je volgt marktontwikkelingen en koppelt die terug aan techniek.
Je vertaalt technische oplossingen in klantvoordelen i.s.m. afdeling marketing.
Je verzorgt trainingen aan verkopers en dealers.
Je biedt verkoopondersteuning aan het distributiekanaal in de Benelux.
Je monitort verkochte projecten binnen de organisatie.
Je denkt mee in oplossingen op het gebied van weeg- en
verpakkingsvraagstukken.

(m/v)

Welke vaardigheden heb je?
•
•
•
•
•
•

Je hebt een technische HBO opleiding, zoals werktuigbouwkunde, met
aantoonbare commerciële affiniteit. Een commerciële opleiding met technische
affiniteit is ook mogelijk.
Je hebt enige jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.
Je bent pro-actief en hebt een hands-on en een no-nonsense mentaliteit.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift.
Je hebt kennis van de standaard PC programma’s, bij voorkeur aangevuld met
SolidWorks en/ of het Adobe pakket.
Je hebt een goede beheersing van minimaal de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift. Dit is een vereiste in verband met het internationale karakter
van Manter. Beheersing van een andere vreemde taal is een pré.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een uitdagende en zelfstandige functie bij een innovatieve en vooraanstaande
speler in de markt.
Volop mogelijkheden om eigen ideeën aan te dragen en te implementeren.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
De vacature is voor 32 tot 40 uur per week.

Heb je vragen over bovenstaande functie? Neem dan contact op met
Michiel Eilander (m.eilander@manter.com of +316 1065 7574).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Phileas Foggstraat 66, 7801 CC Emmen • sales@manter.com • www.manter.com • +31 591 626300

Solliciteren?
Stuur een e-mail met een
motivatie en je CV naar
sales@manter.com

