
VERTROUW BLAUW

Stuur uw C.V. en gemotiveerde sollicitatiebrief naar 
marco.vanwinden@pferd.nl

PFERD-Rüggeberg is een modern hightech bedrijf met wereldwijd 1.950 medewerkers. Als premiumproducent 
richt PFERD zich op de service- en merkbewuste gebruiker, die op basis van kwaliteit en geleverde prestatie beslist 
en gelijktijdig de optimale probleemoplossing wenst. Het productengamma bestaat uit gereedschappen voor de 
oppervlaktebewerking, zoals frezen, vijlen, slijpschijven, polijstgereedschappen, diamantproducten en handmachines.

Het kantoor, gevestigd te Breda, vertegenwoordigt de PFERD-producten in Nederland. Naast de verkoop assisteert ons 
team de handel en de industrie om hun rendement en veiligheid te optimaliseren.

Functie:

•	U bent verantwoordelijk voor de directe en indirecte 
verkoop van PFERD-producten in het rayon Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel.

•	U bouwt bestaande relaties uit en zoekt zeer actief 
naar nieuwe relaties.

•	U geeft technische adviezen over de toepassing van de 
producten aan de gebruikers en inkopers, demonstreert 
en geeft trainingen.

•	Doelgericht werkt u zo naar concrete verkoop toe.

•	U wordt ondersteund door een professionele verkoop 
binnendienst, werkt vanuit huis en rapporteert aan de 
verkoopleider.

Profiel:

•	U heeft een technisch-commerciële ervaring.

•	U bent een persoonlijkheid, die kracht en dynamiek 
uitstraalt.

•	U heeft een MBO/HBO denkniveau en affiniteit met het 
productenpakket van PFERD.

•	U legt de focus op lange termijn relaties, eerlijk en 
flexibel.

•	U bent enthousiast, heeft een sterk inlevingsvermogen 
en bent proactief.

•	U bent een teamspeler.

•	U heeft kennis van de Engelse of Duitse taal, MBO-
niveau.

•	U bent bij voorkeur woonachtig in de regio Zwolle.

Wat biedt PFERD: 

•	Producten met een zeer hoog kwaliteitsgehalte.

•	Een fanatiek, dynamisch en marktgericht team.

•	Een brede klantgroep, 8.500 gereedschappen.

•	Ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.

•	Degelijke, interessante arbeidsvoorwaarden.

•	Een theoretische en praktische training van de PFERD-producten in Nederland en Duitsland.

Voor het Nederlandse verkoopkantoor te Breda zoeken wij een

Commercieel technisch adviseur voor het rayon 
Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (m/v) 

JOIN PFERD!


