
 
 

 
 

VACATURE

ALLROUND SALES 
MEDEWERKER 
JUNIOR/SENIOR M/V

Bestronics Gemini is een Productie- en 
Assemblage bedrijf dat zich richt op 
de industriële en elektronica markt. 

De belangrijkste activiteiten van Bestronics 
Gemini zijn productie-ontwikkeling, assemblage 
van printplaten en produceren van kabelbomen 
en behuizingen.

Door onze continue groei zijn wij op zoek naar 
een junior of senior allround sales medewerker.

Ben jij die allround sales medewerker die 
succesvol is met het opbouwen en onderhouden 
van vaste klantcontacten binnen onze branche. 
En daarnaast bedreven is in het afhandelen 
van de verkoop en alle taken die daarbij komen 
kijken? Dan verwelkomen wij je graag in onze 
afdeling sales. Bestronics Gemini gelegen te 
Beek bied je een gedegen 1:1 inwerkperiode 
met onze huidige accountmanager. Dit op onze 
locatie te Beek maar ook met enkele opleidings-
dagen te Veldhoven bij Bestronics.
Het is voor deze functie van belang dat je 
affiniteit hebt met de hightech producten die we 
produceren in opdracht van onze relaties. Op 
deze manier kun jij jouw enthousiasme ook het 
beste delen met nieuwe klanten.
 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
•  Wij bieden een veelzijdige en 

verantwoordelijke functie, op een dynamische 
plek in onze organisatie.

•  Je bent verantwoordelijk voor het 
voorbereiden van offertes samen in overleg 
met het accountmanagement.

•  Je schrikt niet van een nauwe afstemming 
met verschillende interne afdelingen.

•  Je bent het eerste operationele aanspreek 
punt voor de (internationale) klant.

•  Orders invoeren, doorzetten en begeleiden 
naar de werkvoorbereiding kan jij als geen 
ander.

•  Je bent een talent in het afstemmen en 
communiceren over de planning en levertijden 
met en naar de klant toe.

Waar zou een succesvolle sales medewerker aan 
moeten voldoen?
In onze ogen zijn er bepaalde vaardigheden en 
competenties die er sterk aan bijdragen om 
succesvol te kunnen zijn binnen deze functie in onze 
organisatie, namelijk;

Vaardigheden
•  MBO-niveau, behaald door opleiding of ervaring, 

i.c.m. relevante werkervaring
•  Ervaring met klantencontact
•  De wensen van onze klanten vertalen en borgen 

naar de interne organisatie
•  Uitstekende beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal in woord en geschrift
•  Kennis van de Duitse taal is een pré

Competenties
•  Teamspeler
•  Proactieve houding
•  Verantwoordelijkheidsgevoel
•  Accuraat werken
•  Communicatief vaardig

Wat bieden wij?
•     Arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO Metaal 

& Techniek (Kleinmetaal)
•     Marktconform salaris
•     Persoonlijke ontwikkeling met onlinetrainings-

platform ‘GoodHabitz’
•     Werkweek van 38 uur
•     Werktijden van 8:00 tot 16:30

Meer weten over onze organisatie?
Zoals al omschreven is Bestronics Gemini een 
Productie- en Assemblagebedrijf dat zich richt op 
de industriële en elektronicamarkt. 
Onze dienstverlening reikt echter nog verder. Om onze 
relaties volledig van dienst te kunnen zijn, beheersen 
wij het complete productietraject van advies tot en 
met aflevering en implementatie. Hierbij variëren de 
mogelijkheden van standaard (deel)processen tot op 
maat geproduceerde producten. 

Is deze vacature je op het lijf geschreven?
Kijk voor meer informatie op www.bestronics.nl/
gemini en bekijk en ‘like’ de Bestronics pagina’s op 
Facebook, LinkdIn en Instragram, zo heb je meteen 
een ‘look and feel’ bij ons bedrijf en blijf je op de 
hoogte! Voor meer info kun je terecht bij Coby via 
06-19115768.

Stuur je CV en motivatiebrief door naar:
coby@bestronics.nl onder vermelding van Sales 
medewerker.
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