
Wil jij als Junior International Sales Manager impact hebben op
duurzaamheid? (2-5 jaar ervaring)

Als International Sales Manager werf je op een proactieve en eigentijdse hands-on
mentaliteit wereldwijd nieuwe klanten en bouw je aan een groot netwerk van
waardevolle relaties voor de toekomst. 

Jouw technische kennis en commerciële aanleg dragen bij aan het informeren en
overtuigen van de klant met een succesvolle verkoop. Jij weet innovatieve oplossingen
binnen de Additive Manufacturing sector te verkopen en hebt verstand van of tenminste
affiniteit met de 3D-printindustrie. 

Jouw passie en kennis weet je niet alleen over te brengen op de klant, je begrijpt waar de
klantbehoefte ligt en vertaalt deze naar een deskundig advies. Zo bereid je de offertes
grondig voor, verzorgt de opvolging en weet de opdrachten positief af te ronden met
een tevreden klant als resultaat. 

VACATURE

Wat ga je doen?

Wat bieden we jou?
Het salaris is wat je mag verwachten bij deze functie, maar hangt af van je ervaring.

Ruimte voor persoonlijke groei 

Enthousiaste en gedreven collega’s waaraan je jezelf kunt optrekken 

Onderdeel uitmaken van een hecht team

De kans om impact te maken bij onze klanten wereldwijd

Intensieve begeleiding en trainingen van senior werknemers

AM-Flow is een jong mondiaal opererend bedrijf in een markt dat met dubbelcijferige
percentages groeit. Als winnaar van de Formnext Startup en SME AME Tech Innovation 
Award, levert AM-Flow Industrie 4.0 automatiseringsoplossingen die op het oog
simpele taken binnen 3D-print fabrieken mogelijk maken, maar dan wel efficiënter en
goedkoper. Denk daarbij aan het herkennen en identificeren van 3D-geprinte
onderdelen, geautomatiseerd sorteren, geautomatiseerd verplaatsen en het verpakken
van deze onderdelen.

Wie zijn wij?



AM-Flow BV (demo center)
Brainport Industries Campus
BIC 1 (Pavilion D.09/1)
5657 BX Eindhoven
The Netherlands

AM-Flow Holding
Kattenburgerstraat 5
Marineterrein building 003-H
1018 JA Amsterdam
The Netherlands

Let's talk!

www.am-flow.com
info@am-flow.com
+31-85-0187687
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Wat wordt er van jou verwacht?

Je gaat aan de slag bij een snelgroeiend internationaal bedrijf en het kantoor waar je
komt te werken is gevestigd in Eindhoven, maar je hebt ook de mogelijkheid om deels
vanuit huis te werken.  Je komt terecht in een hecht team, waar openheid en een no-
nonsense instelling zeer op prijs worden gesteld. In alle hoeken van de wereld ga jij onze
innoverende producten leveren en nieuwe relaties opbouwen. Jij zorgt ervoor dat het
vertrouwen van klanten hoog blijft en dat het klantenbestand wordt uitgebreid. Wil jij
werken in een sterk, ervaren en ambitieus team bij een wereldleider op het gebied van
AM-automatisering? Zorg dan dat je snel reageert!

Waar ga je werken?

Afgeronde HBO of WO-opleiding in een technische richting

2+ jaar ervaring in de sales, in de techniek is natuurlijk een pré.

Affiniteit met 3D-printen is een must

Je vaardigheid in het Engels en Nederlands is uitmuntend

Ontwikkelen van commerciële kansen door middel van introductie van onze

producten en toepassingen

Nauwkeurig bijhouden van de 'sales trechter' in het CRM-systeem 

Frequent internationaal te reizen (25-50%)

Vertegenwoordigen van AM-Flow op internationale beurzen

Commercieel, initiatiefrijk, communicatief vaardig, energiek en een enthousiaste

persoonlijkheid

        (zowel mondeling als schriftelijk)

Mocht je informatie over de vacature, werkzaamheden of salarisindicatie willen hebben,
voel je dan vrij om contact met ons op te nemen via marion.timmermans@am-flow.com 
 Mocht je zelf niet geïnteresseerd zijn, maar je kent wel dé persoon voor deze functie
laat ons dan wat weten want wij kunnen alle hulp gebruiken.

Meer informatie?

https://www.google.com/maps/place/AM+Flow/@52.3722873,4.9151762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c609a5cb863e81:0x3fa00ced5972df33!8m2!3d52.3722873!4d4.9173649

