
GEEF JIJ VORM AAN DE GROEI VAN PHOENIX 3D METAAL?
Wij zijn Phoenix 3D Metaal. Wij vervormen metalen platen in 3D eindproducten met een high end uitstraling. Dat doen we met een 

technologie waarvan het principe uitblinkt door eenvoud: rubberpersen. De naam zegt het al; we gebruiken een rubberkussen om 

metaal te vormen. Een techniek die we de afgelopen jaren -als enige in Nederland- hebben geperfectioneerd. De resultaten zijn 

verbluffend. Máár om verder te groeien is er meer nodig. Daarom zijn we op zoek naar jou.

VACATURE MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST



Vergelijk ons met een Formule 1 coureur en je komt al snel uit bij Neerlands trots. Ook wij zijn enthousiast, tactisch sterk, een tikkeltje 

eigenwijs en altijd onderweg met een gezonde doses ambitie. Ben jij ook zo’n Max? En daarbij net zo commercieel als het team 

waarvoor hij racet? Mooi, dan zijn wij op zoek naar jou. Je hebt vast en zeker nu al een idee over de wijze waarop je vorm wilt geven 

aan onze gewenste groei. Top. Want ja, als wij zelf exact wisten hoe we ons klantenbestand (B2B) uit kunnen breiden …

Jij gaat samen met je collega’s binnen ons Sales team aan de slag. Vooropgesteld; jij neemt ‘de lead’. Hebben we meteen een mooi 

bruggetje naar ‘leads’. Want als medewerker verkoop binnendienst ben je verantwoordelijk voor het uitbreiden en beheren van ons 

klantenbestand (B2B). Dit doe je o.a. door koude acquisitie. Daarnaast stel je offertes op, brengt ze uit en volgt ze op. Ons én jouw 

doel: omzet-verdubbeling in een tijdbestek van 5 jaar!

Jouw persoonlijke voorsprong

• Je bent commercieel, ofwel een geboren verkoper

• Je bent zeer ambitieus, want scoren en nieuwe klanten binden is jouw ding

• Je bent een stevige gesprekspartner met breed ontwikkelde interesse. Jij kunt (potentiële) klanten en ons overtuigen

• Je bent resultaatgericht, gestructureerd, planmatig en communicatief sterk

• Je hebt HBO werk- en denkniveau; technische affiniteit/werktuigbouwkunde

• Je kunt tekening lezen en hebt bij voorkeur kennis van plaatwerk

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal (in woord en geschrift)

• Je bent een echte teamplayer. We doen het hier samen!

De voorsprong die wij jou bieden

• Werken binnen een succesvol, professioneel, laagdrempelig en stabiel bedrijf

• Werken voor internationale klanten bij een bedrijf dat technische maatwerkoplossingen verkoopt

• Je werkt samen met (specialistische) technische collega’s

• Een verantwoordelijke rol, met veel ruimte tot eigen initiatief

• Alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

• Een bijzonder fijne werksfeer waarin collega’s prettig met elkaar omgaan

Wat wij écht belangrijk vinden

• Je bent een fijne collega; sociaal, hulpvaardig en respectvol

• Je werkt net zo graag in teamverband als alleen

• Je bent flexibel en kunt snel en adequaat schakelen

• Je staat je mannetje; je bent zelfverzekerd

•  Jouw idee, zijn idee; iedereen zijn inbreng waarderen we.  

Samen brengen we het beste idee tot uitvoer

Meer informatie over de vacature kun je inwinnen bij Bernard van der Poel, telefoon +31 40 25 32 944

Je sollicitatiebrief kun je sturen naar

Phoenix 3D Metaal, Fijenhof 6, 5652 AE Eindhoven. Ter attentie van personeelszaken 

of mailen naar personeelszaken@phoenix3dmetaal.com 

Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Phoenix 3D Metaal | Fijenhof 6 | 5652 AE Eindhoven | +31 (0)40 25 32 944 | info@phoenix3dmetaal.com

SOLLICITEREN OP EEN NIET TRADITIONELE MANIER MAG NATUURLIJK OOK. VERRAS ONS!

WIJ ZOEKEN EEN AMBITIEUZE MEDEWERKER VERKOOP BINNENDIENST (FULLTIME)


