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Het betreft een nieuwe vacature. Als Commercieel 
Manager word je verantwoordelijk voor het effectief 
bedienen van (grotere) klanten, terwijl je daarbij 
optimaal inspeelt op de behoefte van de markt. Je geeft 
adequaat leiding aan 4 commerciële collega’s, maakt 
onderdeel uit van het MT en rapporteert aan de directie. 
Jij bent in staat gebleken om omzet op een gezonde 
manier te laten groeien, door de manier waarop je 
inhoud geeft aan contacten met relaties en kansen 
in de markt signaleert. Vanuit jouw enthousiasme 
overtuig je potentiële klanten dat GMT International 
de aangewezen partner voor hen is. Mede door je 
verantwoordelijkheidsgevoel weet je resultaten te 
leveren en aan de verwachtingen van de diverse klanten 
te voldoen. Van nature leg je gemakkelijk verbinding 
met de collega’s en draag je actief bij aan een optimale 
samenwerking (met de collega’s van de binnendienst). 
Als visitekaartje van GMT International onderscheidt je je 
door “flair en flexibiliteit”.

WAT BRENG JE VERDER 
MEE?
• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau,
• je hebt minimaal 3 jaar relevante (incl. 

leidinggevende) ervaring
• Je hebt affiniteit met onze technische producten en 

hebt gevoel voor cijfers
• je bent resultaatgericht
• je woont in de regio Dordrecht

WAT KRIJG JE ER VOOR 
TERUG?
• Jouw resultaatgerichtheid wordt beloond met een 

maandsalaris tussen de € 4.000 en € 5.000 bruto 
per maand

• Zelfstandigheid & verantwoordelijkheid
• Bij gebleken geschiktheid zullen wij overgaan tot 

een vaste aanstelling
• Een representatieve bedrijfsauto en een passende 

pensioenregeling
• Een warm welkom en een informele & professionele 

werksfeer

INTERESSE?
Wij zien jouw CV en motivatie graag verschijnen! Mail 
deze naar pz@gmtinternational.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Laura de Man op telefoonnummer 078-6524058 of mail 
naar laura.deman@gmtinternational.nl. 

Wij kijken uit naar jouw reactie!

---
Overigens stellen wij acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie niet op prijs.

BEN JIJ DE SLAGVAARDIGE
COMMERCIEEL MANAGER

MET EEN BEWEZEN SALES RECORD?


