
AREA Salesmanager  
Midden of Noord-Oost Nederland

•  Proactief bewerken van potentiële en bestaande/nieuwe professionele beslissers, omwille van het 
verkrijgen van projectaanvragen; en het afsluiten van opdrachten;

•  Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een rayonplan;
•  Realiseren van de verkoopdoelstellingen bij met name de primaire doelgroep;
•  Verzamelen, controleren en vastleggen van marktinformatie (CRM systeem).

•  HBO- Diploma in bouwkunde en/of werktuigbouwkunde;
•  Bij voorkeur ervaring in de verkoop van producten en verkoop van projecten;
•  Bekend met en ruime ervaring in het verantwoord aanbieden en in opdrachtnemen van projecten;
•  Commercieel en bouwkundig inzicht
•  Kennis en ervaring op het gebied van statica ,
•  Ervaring in projectrealisatie;
•  Affiniteit met vormgeving in relatie tot bouwkundige detaillering is hierbij een must;
•  Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat ga je doen?

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Area Sales Manager die zich als eigenaar van de regio zich 
zal gaan richten op het positioneren van VELUX Commercial bij de juiste doelgroepen.Als Area Sales Manager 
ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen, binnen jouw gebied. Hiertoe werk je nauw 
samen met je collega’s van de sales- en backoffice.

Productportfolio:
• Modulaire lichtstraten
• Lichtkoepels en modulaire daklichtproducten
• Architectonische glasdak (gevel) constructies
• Industriële lichtstraten
• Service- en onderhoud van daglichtproducten

Doelgroepen primair:
• Aannemers
• Dakdekkers
• Gebouw eigenaren
• Bouwmaterialen groothandelaren
• Dakdekkers groothandelaren

Doelgroep secundair:
• Architecten bureaus
• Advies bureaus
• Gebouw ontwikkeling/ beheer -maatschappijen 
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•  Werken bij VELUX Commercial is werken bij de grootste daglicht producent die volop in beweging is;
•  Ontplooiing binnen een gezellige, open en informele organisatie, waarin je veel ruimte hebt om je te 

ontwikkelen en verbetervoorstellen aan te dragen;
•  Interessante baan, waarbij je te maken hebt met toonaangevende, innovatieve en duurzame 

daglichtoplossingen;
•  Uitdagende projecten waar je een sleutelrol vervult;
• Passende arbeidsvoorwaarden

Laat onze personeelsadviseur Tineke van der Vlugt weten wie je bent! Een opsomming van je kennis en ervaring en 
een korte motivatiebrief is voldoende! Binnen een paar dagen hoor je van ons hoe de sollicitatieprocedure gaat verlopen. 
Tel.nr. 0226 366151 of per e-mail tineke.vandervlugt@velux.com
Lees meer over hoe VELUX Commercial: https://commercial.VELUX.nl/producten/jet-bik

Wat bieden wij?

Hoe kan je solliciteren?

Pagina 2 van 2

mailto: tineke.vandervlugt@velux.com
https://commercial.VELUX.nl/producten/jet-bik

