
De functie
Als Jr. Territory Manager (Fulltime) heb je een commerciële 
functie waarbij je binnen het rayon verantwoordelijk bent voor 
alle verkoop gerelateerde bedrijfsactiviteiten.  

Wat ga je doen?
- Pro actief op zoek naar nieuwe klanten en kansen in de markt
- Bezoeken van klanten in jouw rayon
- Jij zorgt voor een optimale relatie met zowel bestaande maar
 zeker ook nieuwe klanten
- Het verwerken van aanvragen en orders (in samenwerking
 met onze back office)
- Het begeleiden van projecten in jouw rayon
- Het technisch inhoudelijk adviseren van klanten
- FlexxCon B.V. vertegenwoordigen op beurzen

Profiel
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven, 
commercieel en leergierige ingestelde collega die in 
het bezit is van minimaal een MBO Diploma. Je bent 
resultaat gericht, kan zelfstandig functioneren, snel 
schakelen en bent stressbestendig. Je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden en hebt kennis van MS 
Office. Affiniteit met techniek is een pre.

Heb je weinig of geen werkervaring, geen probleem!

Wij bieden
Wij bieden een afwisselende fulltime functie met veel eigen 
verantwoordelijkheden in een commerciële omgeving. Training 
en coaching om te groeien in de functie. Je gaat deel uitmaken 
van een jong en ambitieus team, waar de werksfeer prettig is 
en de arbeidsvoorwaarden goed zijn. Wij bieden daarnaast een 
marktconform salaris met commissieregeling. Ook een auto, 
laptop en telefoon behoren tot het arbeidsvoorwaardenpakket.

Interesse?
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Marloes klein 
Goldewijk via marloes@flexxcon.com of bel 033 455 66 96. 
Wil je solliciteren, stuur dan je motivatiebrief en Curriculum 
Vitae voor 18 Februari 2019 naar Marloes Klein Goldewijk via 
marloes@flexxcon.com. Solliciteer je liever via een video CV, 
wij laten ons graag verrassen! 
  

FlexxCon B.V. is een 

dynamisch en groeiend 

bedrijf, dat zich richt op de 

B2B verkoop van Glasvezel

Versterkte Kunststoffen. 

FlexxCon B.V. levert GVK 

roosters, leuningen, ladders, 

kooiladders en complete 

kunststof constructies, 

geproduceerd in eigen 

werkplaats. Voor deze functie 

werk je minimaal één dag in 

de week vanuit onze vestiging 

in Neede. De overige dagen 

ben je onderweg en werk

 je vanuit huis.

Junior Territory Manager Noord-Holland

www.flexxcon.com


