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I. www.creusen.nl VACATURE VERKOOP BINNENDIENST/CUSTOMER SUPPORT.  
 
Ben jij de internationaal georiënteerde persoon die binnen een klein, nieuw verkoopteam 
de Finishing & Grinding machines van Creusen 2.0 B.V. in de Benelux, Europa maar ook 
wereldwijd gaat aanbieden en verkopen? Dan zoeken wij jou. 

 
Wie ben jij? 
Je voelt je comfortabel in een zelfstandige rol. Ook ben je een team player die op momenten de 
juiste mensen binnen de organisatie weet bij te schakelen om uiteindelijk tevreden klanten en 
succesvolle deals te realiseren. Je bent gedreven om iedere dag resultaten te boeken, zowel bij 

tevreden bestaande klanten als bij nieuwe prospectus.  

 
Jij: 

 hebt een afgeronde MBO+ of HBO opleiding en affiniteit met techniek 
 werken met Microsoft office en Exact On Line 
 hebt bij voorkeur 2-4 jaar werkervaring in een verkoopgerichte business-to-business functie 
 gevoel voor business-to-consumer 
 bent sterk in relatiebeheer, communicatief vaardig en een goed empathisch vermogen 

 hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en 
geschrift.  

 neemt initiatief, werkt zelfstandig, is ordelijk en accuraat 
 Hands on en no nonsens mentaliteit 

 
Wat ga je doen? 
Jouw aandacht gaat initieel uit naar het relatiebeheer richting de bestaande maar ook nieuwe klanten. 

Deze klanten bevinden zich veelal in groothandel en bouwmarkten voor (semi-) professionals in meer 
dan veertig landen wereldwijd (in Nederland onder andere via gespecialiseerde vakhandel). 
 
Je hebt contact met klanten en prospectus in binnen- en buitenland om de producten van Creusen 
onder de aandacht te brengen. Tevens draag je bij aan de doorontwikkeling van het verkoopproces 
naar de huidige standaarden via online verkoopkanalen en de verdere professionalisering van de 

onderneming. 
 
Binnen welke organisatie kom je te werken? 
Creusen 2.0 B.V. is een jonge, innovatieve en doorstartende organisatie die haar eigen lijn van 
hoogwaardige machines, motoren en systemen ontwikkelt, produceert en levert aan de professionele 
markt en vakhandel. Het bedrijf heeft vestigingen in Dordrecht en Lomm (Venlo) 
De thuisbasis voor overleg met de (externe) productieafdeling, engineers en het verkoopteam is te 

Lomm. 
 

Naast de Finishing & Grinding machines is het bedrijf tevens actief met innovatieve oplossingen voor 
gelijkstroom DC motoren en complete aandrijfsystemen voor e-mobiliteit zoals elektrisch varen en 
transport via laagspanning systemen. Als ketenregisseur heeft Creusen alle knowhow in eigen huis 
om alle denkbare elektrische aangedreven oplossingen te bieden. Creusen heeft haar eigen 
engineering team en netwerk klaar staan om deze oplossingen te bedenken en te ontwikkelen. 

 
Wat bieden wij jou? 
Binnen Creusen krijg je de kans om zelfstandig een klant- / productportefeuille te beheren en uit te 
breiden met kwalitatief zeer hoogwaardige producten die traditioneel en toch continue in ontwikkeling 
zijn. Creusen biedt een goed, marktconform salaris conform PMT CAO. Daarnaast groei je mee met 
een trots en ambitieus bedrijf. 

 
Reageren of meer weten over deze vacature? 
Als je interesse hebt in de vacature ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief met uitgebreide CV. 
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Jeff Pereira, 06 – 20 400 619 of via  

info@creusen.nl 
 
Een assessment / psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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