Wij zoeken versterking van ons Score Export Team!
Score BV is een sterk groeiende internationaal succesvol opererende onderneming. Om verder te kunnen excelleren
en accelereren, zijn we op zoek naar een gedreven:

Export Manager Duitsland en Centraal Europa (M/V) - Fulltime
Wat houdt de functie in?
- Je bent verantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van de verkoopkanalen van Score producten in de
toegewezen regio, o.a. door middel van acquisitie, en relatiebeheer van bestaande accounts.
- Je doet marktonderzoek en stelt export- en accountplannen op die als aanbeveling gelden voor het exportbeleid.
- Je realiseert de gestelde targets.
- Je onderhandelt en maakt (raam)afspraken met distributiepartners over targets (binnen geldende prijs- en kortingsstructuur).
- Je verzorgt PR-activiteiten in eigen regio en begeleidt en ondersteunt bij verkoop- en marketingactiviteiten.
Wat verwachten we van jou?
- Een afgeronde HBO commerciële opleiding of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met aanvullende Sales opleiding.
- Minimaal 3 jaar ervaring in een internationale business-to-business export/sales functie.
- Ervaring binnen de medische- c.q. dentale markt is een pré.
- Uitstekende beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. Beheersing van de Franse taal en/of
een Slavische taal is een pré.
- Je bent een dynamische en gedreven persoonlijkheid met pioniersmentaliteit en scoringsdrang.
- Je hebt overtuigingskracht, bent strategisch, analytisch, proactief en pragmatisch.
Wat hebben we jou te bieden?
Je gaat aan de slag bij een ambitieuze, internationaal snel groeiende onderneming waar momenteel ca 50 collega’s
werkzaam zijn, met een informele, no-nonsense werksfeer. We stimuleren eigen initiatief en ontwikkeling, door de
korte communicatielijnen ben je volop betrokken bij het proces. Je ontvangt een passend salaris conform de CAO
Metaal en Techniek.
Bij Score geloven we dat wij mensen gezonder kunnen laten leven. Score verbetert werkpleksituaties zodat
mensen op een gezonde en fijne manier hun werk kunnen doen. Score ontwikkelt en produceert ergonomische
bedrijfsstoelen en accessoires. Met een eigen R&D afdeling en productiefaciliteit worden voortdurend nieuwe
producten ontwikkeld en bestaande verbeterd. Al 40 jaar echt vakmanschap.
Samen met een uitgebreid internationaal partnernetwerk heeft Score een zeer goede marktpositie weten te
veroveren in West-Europa. Met de nodige lef zijn we ook actief in vele regio’s daarbuiten. En daar is Score trots op.
Onze focus ligt op de medische en dentale markten.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Henk Nauta of Mark Nauta op tel.nr. 0594-554000 of
Ilonka Hut-ter Burg (HR) op tel. nr. 0594-554002.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatiebrief met CV per e-mail naar pz@scorenl.com.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

