Trots op Raymakers
Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co B.V., opgericht in 1773, is dé specialist voor
velours stoffen t.b.v. woning- en projectinrichting. De productie vanuit fabrieken in Helmond, Gemert en
Burnley (UK) wordt wereldwijd gedistribueerd via groothandels, textiel converters, project specialisten en
de industrie. Voor onze klanten zijn wij voorkeurleverancier, voor onze medewerkers bieden wij een
uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving. Binnen het bedrijf staan de waarden innovatie, vakmanschap,
erkenning, verbondenheid en loyaliteit centraal. Lean borgt de wens tot continue verbetering. Efficiënt
werken en een gezonde levensstijl krijgen bij ons veel aandacht naast de inhoudelijke aspecten van een
functie.
Momenteel zijn we voor locatie Helmond op zoek naar een

Area Sales Manager
Werkgebied: Nederland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Oost-Europa en Scandinavië
Functiedoel
Als Area Sales Manager realiseer je verkoopdoelstellingen voor de eigen deelmarkt zodanig dat aan
gestelde doelen t.a.v. omzet en winstgevendheid wordt voldaan. Je stuurt lokale zelfstandige agenten aan
en onderhoudt goed contact met de bestaande eindklanten. Daarnaast breid je het huidige klantportfolio
uit en ontwikkel je je tot velours specialist voor klanten en prospects uit de eigen area.
Verantwoordelijkheden
-Opstellen en realiseren van het jaarlijkse omzetdoel en area salesplan, maandelijkse rapportering over de
voortgang
-Optimaliseren van bestaande contacten (importeurs, agenten en rechtstreekse klanten) en werven van
nieuwe klanten
-Verzamelen van markt en concurrentie informatie, visualiseren van de area
-Zorgdragen voor offertes, toezending van stalen, verkoopdocumentatie en dergelijke
-Ontwikkelen tot velours specialist en input geven aan product ontwikkeling
-Deelname aan internationale beurzen
Profiel
-HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur Commerciële Economie
-Minimaal 3 jaar commerciële buitendienst ervaring (bij voorkeur internationale en business-to-business)
-Pro-actieve instelling en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
-Goede communicatieve vaardigheden, dynamische en pragmatische persoonlijkheid
-Gedegen gesprekspartner die zowel ‘’farmer’’ als ‘’hunter’’ kan zijn
-Bereidheid om circa 50% van de werktijd te reizen
-Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
- Woonachtig in of in de nabijheid van Helmond (max. 40 km enkele reis) of bereidheid hierheen te
verhuizen
-Positieve houding met betrekking tot gezonde levensstijl
Raymakers biedt
Een afwisselende baan in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor ontwikkeling. Raymakers valt
onder de CAO Mitt en kent een gunstige pensioenregeling (1/3 medewerker, 2/3 werkgever). We bieden
de mogelijkheid om te sporten tegen een gereduceerd tarief. Tevens hebben we een collectieve
zorgverzekering en bieden we korting op verzekeringen. We bieden een marktconform salaris.

Interesse of meer weten?
Voor functie-inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Bas Rietveld op 0492–536855.
Solliciteren kan door een motivatiebrief met Curriculum Vitae (bij voorkeur met pasfoto) te sturen naar
Sjef van Erp (werving- en selectiebureau First in Work): sjef.vanerp@firstinwork.nl. Sollicitaties worden
verwerkt conform AVG-wetgeving. Raymakers voert standaard een referentiecheck uit en een
psychologische test maakt deel uit van de procedure. Voor meer informatie over het bedrijf kun je kijken
op: www.raymakers.com

