
 

 

 

 

Exerion Precision Technology is een industriële toeleverancier die is gespecialiseerd in het ontwikkelen, 
produceren en toeleveren van complexe mechanische framestructuren, onderdelen en hoogwaardige 
elektromechanische modules en systemen. De markten waar Exerion zich voornamelijk op richt, zijn de 
medische en documentverwerkende industrie. De hoofdvestiging van Exerion is gevestigd in Ulft. Daarnaast 
hebben wij vestigingen in Tsjechië, Maleisië en China. Onze klanten zijn grote internationale organisaties in 
Europa, Azië en de Verenigde Staten. 

Heb jij commerciële skills, ben jij een echte relatiebouwer, wil jij bijdragen aan de groei van duurzame en 
winstgevende samenwerkingen voor Exerion en toe aan een volgende stap in je carriere, dan zijn wij op zoek 
naar jou voor de functie van 
 

Account team leader 
 
Je bent een “linking  pin“  tussen de afdelingen Sales , Engineering en Logistics.   
 
De belangrijkste taken zijn: 
Verantwoordelijk  voor het gehele RFQ-proces. 
Het beheren van de orderstroom in projectenfase. 
Het enthousiasmeren van je team, te allen tijde het overzicht behouden en aansturen daar waar nodig. 
Je bent het aanspreekpunt voor onze  klanten, zowel extern als intern. 
 
Wij vragen 

 HBO-werk-/denkniveau met minimaal twee jaar ervaring in een sales functie 
 een resultaatgerichte instelling en in staat snel te schakelen 
 een neus  voor commerciële kansen en een zeer proactieve houding 
 uitstekende  communicatieve  en administratieve vaardigheden 
 affiniteit met ERP en MS Office  
 stressbestendig, flexibel  en kordaat. 
 beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. Duits is een pre.  

 
Wij bieden: 
naast uitstekende arbeidsvoorwaarden een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische 
werkomgeving. Wij zijn klein genoeg voor gezelligheid en korte lijnen, dit geeft je de mogelijkheid om 
daadwerkelijk het verschil te maken en iedereen te kennen.  Wij zijn groot genoeg om een belangrijke  
speler te zijn in de markt en volop aandacht te besteden aan innovatie en je persoonlijke ontwikkeling.  
Wij geven je alle vertrouwen en een prachtige kans in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is.  
 

Herken je jezelf in deze vacature, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 
Je cv en motivatie kun je mailen naar e-mailadres: desiree.wigman@exerion.net 
 
 


