
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemic Europe is een snelgroeiende toonaangevende producent en leverancier van rekstroken, 

sensoren en krachtopnemers. Om de groei bij te houden en het hoge niveau van service te kunnen 

blijven garanderen zijn wij op zoek naar:  

 

Sales medewerker (Fulltime)  

Functieomschrijving  

 
Na een gedegen inwerkperiode adviseert u telefonisch bestaande en nieuwe prospects in Europa. U 

gaat het verkooptraject in en bouwt zelfstandig aan een nieuwe klantenkring. U bent volledig 

verantwoordelijk voor uw klantenkring van verwerving tot aftersales. Klantenvragen weet u te 

vertalen naar haalbare oplossingen.  

 

Functie-eisen  

 
Voor deze functie komen wij graag in contact met enthousiaste en gemotiveerde kandidaten met de 

volgende kwalificaties:  

 

• HBO werk- en denkniveau.  

• Affiniteit met techniek gecombineerd met commercieel vermogen.  

• Overtuigingskracht gekoppeld aan uitstekende contactuele vaardigheden en probleemoplossend   

   vermogen.  

• Klantgericht met een scherpe handelsgeest, pragmatisch en gericht op boeken van resultaten.  

• Je houdt graag je zaakjes op orde en werkt gestructureerd en netjes.  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, beheersing meerdere vreemde  

   talen is een pré.  

• Je bent vaardig in het gebruik van het Microsoft office pakket.  

• Een teamspeler die kan en wil werken in een hecht team.  

 

Wij bieden  

 
Denk je dat jij binnen dit profiel past? Dan hebben wij jou dit te bieden:  

 

• Een uitdagende fulltime baan in een prettige werksfeer.  

• Een goede balans tussen werk en privé bij een jong en dynamisch bedrijf.  

• Volop ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigeninitiatief.  

• Een marktconform salaris afhankelijk van opleiding en ervaring.  

• Vakantie toeslag van 8% en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een  

   bonusregeling.  

• Reiskostenvergoeding.  

• 30 vakantiedagen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken bij Zemic Europe  

 
Zemic is opgericht in 1965 door een Chinese vliegtuigbouwer en is inmiddels uitgegroeid tot een 

toonaangevende leverancier op het gebied van ontwikkeling en productie van rekstroken, sensoren 

en krachtopnemers. Zemic Europe B.V. (www.zemiceurope.com) draagt zorg voor de ontwikkeling, 

verkoop en marketing binnen Europa en heeft een snel groeiende klantenkring in uiteenlopende 

industrieën zoals food, medische, agrarische, offshore en de proces industrie. Onze ambitie is in 

Europa een leidende positie te verwerven door meerwaarde te creëren bij onze klanten die zich 

hierdoor weten te onderscheiden.  

 

Wil jij ons team komen versterken? 

  
Pas jij binnen het profiel? En ben jij op zoek naar deze fulltime baan binnen een hecht team en ben jij 

klaar om alles uit jezelf te halen?  

 

Stuur je CV naar de heer Corne van Gool (corne@zemic.nl) of bel voor meer informatie 076 5039498 

 

 

 

 

 

 


