Wij zijn op zoek naar:

Rondal is producent van o.a.
masten, gieken, tuigages, lieren,

VERKOPER BINNENDIENST

(MIN. 32 UUR)

composiet producten, deuren, windschermen en deckequipment in de
superjachtindustrie voor zowel zeil- als
motorjachten en bedient een wereld-

Voor de afdeling verkoop zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega,
als uitbreiding op ons bestaande team.

wijde exclusieve klantenkring.
Moderne technische vaardigheden,
uitstekend vakmanschap en een voortdurende nadruk op vindingrijkheid
zijn de kenmerken van ons bedrijf dat
boven alles gelooft in toekomstgericht
denken. Wij opereren in de voorhoede

Taken:
• Samen met je collega’s ben je het aanspreekpunt voor
opdrachtgevers, architecten en partners;
• Je beoordeelt aanvragen op technische en commerciële
haalbaarheid;

van de superjachttechnologie door

• Je bereidt offertes voor en stelt deze op;

nauw samen te werken met onze

• Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van een correcte en

klanten en relaties.
Naast het ontwikkelen van standaard

volledige overdracht van opdrachten naar de project manager en
afdeling engineering;

concepten is Rondal sterk in het

• Je organiseert beurzen en events;

vertalen van de wens van de klant naar

• Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van

custom-built producten. Wij bieden
slimme oplossingen voor complexe
vragen.
Wij noemen dat THINK AHEAD.

communicatiemiddelen als de website, social media, presentaties
en brochures.
Profiel:
• Technisch/commercieel HBO werk- en denkniveau;
• Enige zeilervaring of ervaring in de luxe jachtbouw is een pré;
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van de Duitse taal;
• Communicatief vaardig en zelfstandig;
• Flexibel en proactief.
Ook als je denkt voor deze vacature in aanmerking te komen doordat
je je vaardigheden op een andere manier hebt opgedaan, zien we je
sollicitatie met belangstelling tegemoet.
Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Harald de Graaf (Managing Director a.i.), tel. 0527 243500.
Reageren:
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een
korte motivatie naar vacatures@rondal.com.

www.rondal.com

www.royalhuisman.com

