Ben jij het commerciële talent met een hart voor techniek die wij zoeken?
De Bruin Techniek Groep is een familiebedrijf, dat al sinds 1966 actief is als regionale toeleverancier van werktuigbouwkundige kwaliteitsproducten en diensten aan industriële eindgebruikers. De groep is succesvol met haar
merk MROshop® en haar marktformules: De Bruin Techniek en Aandrijftechniek Limburg. Binnen de gehele groep
neemt aandrijftechniek een prominente plaats in. Met een netwerk van 18 vestigingen in Zuid-Nederland, België
en een hypermoderne webshop combineren wij de traditionele bedrijfswaarde: “dicht bij de klant” met een
persoonlijke en professionele dienstverlening. De slogan “De Bruin heeft het, zo niet dan toch”, brengen wij
dagelijks met ruim 100 collega’s in de praktijk.
Ter uitbreiding van ons team in Zuid-Nederland zoeken wij een:

Technisch productspecialist pneumatiek/electrical drives
De functie
 Verantwoordelijk voor het technisch adviseren van de markt
 Vraagbaak voor klanten en collega’s op het gebied van pneumatiek en aanverwante technisch specialismen
 Vanuit je specialisme het kennisniveau van je collega’s op peil houden/brengen
 Je bent een centrale spil rondom ons dealerschap voor enkele toonaangevende merken
 Verantwoordelijk op account-niveau voor omzet van de toegewezen merken (o.a. Festo)
 Bezoek brengen aan klanten, de wederzijdse belangen in beeld brengen
 Belangen samen met collega’s omzetten naar commerciële acties
 Klanten informeren over nieuwe producten, technieken en inzichten
 Je rapporteert aan de algemeen directeur
Je profiel
 Hbo of mbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van werktuigbouwkunde/mechatronica
 Ruime ervaring in een zelfstandige, technisch/commerciële buitendienstfunctie
 Op zelfstandige en verantwoordelijke wijze benader je klanten
 Je verstevigt waardevolle contacten
 Je hebt een proactieve instelling
 Communicatief sterk
 Een eigen visie waar vanuit je een stevige gesprekspartner bent
Wij bieden je
 Zelfstandige functie met veelvuldig klantencontact
 Moderne en gezonde organisatie met bijpassende arbeidsvoorwaarden
 Volop kansen en doorgroeimogelijkheden
 Dynamische, informele no-nonsense werkomgeving
Je sollicitatie
 Een korte motivatie en CV t.a.v. Mevr. Yvonne van Veen, personeelszaken@dbtgroep.com
 Verdere informatie via www.dbtgroep.com

