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Blanke GmbH & Co. KG is een in Iserlohn (D) gevestigd familiebedrijf 
met ambitieuze doelstellingen en meer dan 150 medewerkers. Het 
bedrijf ontwikkelt en produceert productsystemen voor de tegelzet-
terbranche en technische klantspecifieke onderdelen. Wij zijn op korte 
termijn op zoek naar: 

Vertegenwoordiger Tegeltoe-
behoorsystemen Nederland (m/v)

Functiebeschrijving:
► Ondersteuning en het geven van technisch advies aan retailers 
 en tegelzetters voor de Nederlandse markt
► Onderhouden en optimaliseren van contacten met bestaande 
 accounts, uitbreiden van relatienetwerk
► Uitdragen van het volledige productfolio op gebied van 
 tegeltoebehoren
► Afsluiten van verkooptransacties en/of meerjarige overeenkomsten

Wat wij van u verwachten:

► Technische MBO-opleiding met een commerciële achtergrond, 
 sales-georiënteerd denken en handelen
► Ervaring in tegelbranche of bouwsector is gewenst
► veilig om kunnen gaan met moderne communicatiemiddelen 
► Goede technische kennis van het product en de motivatie in de
 techniek
► Uitstekende communicatieve vaardigheden
► Goede kennis van Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift,  
 Engels is een pré

Aanbod:

► Blanke GmbH biedt de mogelijkheid om te werken binnen een 
 succesvol en dynamisch bedrijf met een goede positie in de markt. 
 Je kunt gebruik maken van een zeer aansprekende klantenportefeuille.  
 Onze organisatie wordt gekenmerkt door een informele en collegiale  
 werksfeer. Drive, ondernemerschap, resultaatgerichtheid denken en  
 het leuk vinden om de beste te zijn, dragen wij uit in alles wat we 
 bedenken en doen. Wij bieden een marktconform salaris voor deze  
 fulltime functie. Daarbij hoort ook bedrijfsauto, laptop en telefoon.

Interesse in deze uitdagende functie?

►  Richt je sollicitatie bij voorkeur per E-mail, voorzien van een 
 uitgebreid CV, aan: 
 Blanke GmbH & Co. KG, T.a.v. Dhr.  Michael Heumann
 Stenglingserweg 68-70, D-58642 Iserlohn
 E-Mail: heumann@blanke-co.de


