Bij alle boerderijen een windmolen, werk je mee? .
Vacature – Molenverkoper / -accountmanager
(fulltime, 40 uur per week)

Functieomschrijving:
In Groningen is onze windmolen in de afgelopen 3 jaar in het landschap opgenomen. Dit succes zijn we nu aan het uitbreiden naar de rest van
Nederland, specifiek naar Zeeland en Zuid-Holland.
Om ons hierin te ondersteunen is E.A.Z. Wind op zoek naar een veelzijdige verkoper van onze windmolens op de agrarische markt. Ons
verkoopteam bestaat uit accountmanagers die de projecten van A tot Z meemaken, van het eerste keukentafelgesprek tot het daadwerkelijk
plaatsen van de molen. Hier krijg je de kick van het verkopen mee én het oprechte enthousiasme bij het realiseren van het project. Specifiek bij
het ontwikkelen van nieuwe markten zal er extra aandacht liggen op het soepel laten verlopen van het vergunningsaanvraagtraject. Verkopers
krijgen de vrijheid en het vertrouwen om autonoom te werken. In ons jonge bedrijf zijn volop doorgroeimogelijkheden.
Je werkt vanuit onze vestiging in Rijswijk samen met collega’s in zowel Rijswijk als Groningen. Doordat je direct het productieproces meekrijgt
weet je waar je over praat als je op pad bent bij boerenbedrijven.
Jouw werkzaamheden:
•
Een mooi product verkopen.
•
Contact leggen en gesprekken voeren met boeren en andere geïnteresseerden. Eventueel ook presentaties geven op bijeenkomsten.
•
Het opstellen van offertes, opbrengstberekeningen en business-case berekeningen.
•
Zorg dragen voor de vergunningsaanvraag en de tijdige doorloop van het project.
•
Overleggen met gemeenten en andere autoriteiten.
•
Inpassen van de windmolen; hoe meer je technisch meedenkt, hoe beter je het gehele proces kan begeleiden.
•
Verbeteringen aanpakken waar je ze ziet; we zijn een jong bedrijf en er zal qua werkwijze, organisatie en afzetgebied nog veel
veranderen.
•
Je werkt vanuit ons kantoor annex werkplaats in Rijswijk (ZH) en/of thuis.
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent assertief
Je bent commercieel (maar ook niet te)
Je maakt makkelijk contact
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau
Je bent technisch geïnteresseerd
Je werkt nauwkeurig en bent strikt
Je kan prioriteiten stellen

Wij bieden:
•
Een unieke kans om mee te werken aan dit snelgroeiende bedrijf
•
Een informele sfeer met gezonde afwisseling tussen lol en gedrevenheid
•
Een markconform salaris
Over het bedrijf:
E.A.Z. Wind is een groeiende onderneming met een vestiging in Den-Haag en een vestiging in Groningen. We ontwikkelen kleine windmolens en
produceren deze volledig in eigen beheer. Daarnaast installeren we met een eigen installatieteam. Het bedrijf onderscheidt zich door met een
volledig eigen ontwerp een betaalbare kleine windmolen aan te bieden met een sterk lokaal karakter die past in het landschap.
Is dit jouw baan?
Stuur dan een e-mail naar timo@eazwind.com met daarin:
Jouw motivatie: Waarom wil jij bij E.A.Z. Wind komen werken en wat maakt jou geschikt voor deze baan?
Je CV of bijgewerkt LinkedIn profiel
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Timo Spijkerboer, 0643544664.

