
PRO-ACTIEVE VERKOPER DEUREN EN 
COMPOSIETPRODUCTEN
M/V (MIN. 32 UUR) FULLTIME) 

Taken:
• Het bewerken van de internationale superjachtmarkt met Rondal 

deuren en composietproducten;
• Het opstellen, opvolgen en sluiten van offertes;
• Aanvragen beoordelen op technische en commerciële 

haalbaarheid;
• Meedenken en een gesprekspartner zijn over technische 

toepasbaarheid en oplossingen;
• Contacten onderhouden met beïnvloeders (architecten, owners 

representatives en werven);
• Verzorgen van de overdracht van verkoop naar engineering.

Profiel:
• Technisch / commercieel HBO werk- en denkniveau;
• Vloeiend Engels in woord en geschrift;
• Beheersing van de Duitse taal is een pre;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden. 
• Representatief, zelfstandig, flexibel, proactief en commercieel 

sterk;
• Ervaring in de luxe jachtbouw en/of ervaring met composiet 

producten.  

Wij bieden:
Uitdagende werkzaamheden in een unieke sector, prima opleidings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief en 
zelfontplooiing. Daarnaast bieden wij een goed pakket met primaire  
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 
met Bas Peute, Sales Manager, telefoon 0527 243500.

Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacature dan ontvangen wij graag je  
schriftelijke sollicitatie met CV vóór 15 december 2017. Je kunt je 
sollicitatie richten aan de afdeling HRM.

Rondal BV 
t.a.v. afdeling HRM, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove
E-mailadres: vacatures@rondal.com

Momenteel zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie:

www.rondal.com

Rondal BV is gespecialiseerd in de 

productie en verkoop van een breed 

scala aan toebehoren voor zeil- en 

motorjachten, dat geleverd wordt aan 

jachtwerven in binnen- en buitenland.

De door Rondal ontwikkelde custom-

built lieren, luiken, deuren, masten 

en dekbeslag vinden hun weg naar 

de grootste zeiljachten ter wereld en 

moeten daarbij voldoen aan de uiterst 

hoge eisen die jachteigenaren stellen 

als gevolg van de ongeëvenaarde 

technologische ontwikkelingen die de 

afgelopen jaren in de superjachtwereld 

hebben plaats-gevonden. 

Rondal denkt daarom vooruit in alle 

aspecten van productontwikkeling  

en bedrijfsvoering door steeds weer 

nieuwe materialen en technologieën 

toe te passen en in te spelen op de 

steeds verdergaande eisen en verwach-

tingen, zonder enig compromis te doen 

aan de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van onze producten. 

Wij noemen dat THINK AHEAD.

www.royalhuisman.com
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