
Ben jij een commerciële allrounder met een technische inslag, die onze klanten uit de grond-, weg-, en waterbouw, de industrie, de overheden en de OEM sector graag helpt?

Heb je technische affiniteit en ervaring in het werken met industriële topproducten?

Ben je écht gedreven en vind jij het leuk om hard te werken aan de uitbouw van Gorman Rupp in Nederland?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Gorman Rupp Europe is onderdeel van de Amerikaanse pompenfabrikant Gorman-Rupp in Mansfield, USA. Met vestigingen in Nederland en België en een groeiend 
distributienetwerk werken we aan de expansie in Europa. Vanuit de vestiging Culemborg bedienen wij onze Nederlandse klanten met de verkoop, verhuur en service van het 
uitgebreide Gorman- Rupp programma.  Voor onze verkoop- en verhuur afdeling zoeken wij een

Commercieel medewerker binnendienst

In deze zelfstandige rol begin je met een opleiding in Nederland en België. Daarna word je verantwoordelijk voor het technisch- en administratief verwerken van aanvragen 
en opdrachten. Je fungeert als aanspreekpunt voor onze klanten en ondersteun je onze buitendienst specialisten. Je bent in deze functie zowel bezig met verkoop- als 
verhuur activiteiten. 

Wij vragen:

 Een buitengewoon service- en klantgerichte instelling. Een afgeronde MBO opleiding in een technische- richting. Enige ervaring in de verkoop van industriële topproducten, bij voorkeur pompen 
of andere roterende machines. Ervaring in de verhuurbranche is een duidelijke pré. Persoonlijke technische interesse en affiniteit. Nauwkeurige en efficiënte werkwijze. Kennis van- en vaardigheden met MS office en ERP systemen. Goede contactuele vaardigheden op diverse niveaus. Centraal woonachtig rondom Culemborg. Een goede kennis van de Engelse taal is een must.

Wij bieden:

 Een zelfstandige en uitdagende commercieel / technische functie.  Een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden, waaronder een premie vrij pensioen. Volop ontwikkelingsmogelijkheden en de mogelijkheden deze functie grotendeels 
zelf in te richten.

Naast deze functie eisen zoeken wij vooral iemand die past in onze filosofie. 
Leuke lui, met verstand van zaken en ze leveren zeer goede pompen; dat is Gorman-Rupp. 
Spreekt dit je aan en wil je met ons samen hard werken om Gorman-Rupp in Nederland verder 
uit te bouwen? Aarzel dan niet om bij ons te solliciteren.

Gorman Rupp Europe BV, t.a.v. Dhr. C. van der Gaag (cvandergaag@gormanrupp.com)
Bellweg 50  4104 BJ  Culemborg

http://www.grpumps.eu/product/pump/Ultra-V-Series-and-UltraMate
http://www.grpumps.eu/product/pump/6500-Series

