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International Audio Holding B.V. (Elst Gld)
International Audio Holding is een sterk groeiend en internationaal opererend high-end hifi bedrijf. Met
ongeveer 20 medewerkers ontwikkelen en produceren we in Elst (Gld) hoogwaardige audio kabels, elektronica
en luidsprekers voor de consumentenmarkt. Via de merken Siltech en Crystal Cable verkopen we deze
producten, die tot de top van de high-end audiowereld behoren, in meer dan 50 landen wereldwijd via een
netwerk van distributeurs en dealers. Om verdere groei te bewerkstelligen, zoeken we een nieuwe
Verkoopmedewerker binnendienst.
De functie:
In deze functie word je samen met onze huidige verkoopmedewerker verantwoordelijk voor het contact met
onze distributeurs wereldwijd. Je bouwt een goede zakelijke relatie op met onze klanten via e-mail en telefoon
en zorgt voor orderinvoer en after-sales service. Je assisteert bij het voorbereiden van shows, presentaties en
trainingen en analyseert de verkoopgegevens per relatie. Ook krijg je een voorname rol in (online) marketing en
promotionele communicatie. Je bent enigszins flexibel in je werktijden en bereid om een aantal weekends per
jaar te reizen om ons bedrijf te vertegenwoordigen op shows. Bij goed functioneren kunnen je
verantwoordelijkheden na verloop van tijd groeien.
Functie-eisen:
- Opleiding in sales en/of marketing met HBO werk- en denkniveau
- Een aantal jaren ervaring in sales en/of marketing
- Affiniteit met verkoop of marketing van kwalitatief hoogwaardige producten, ervaring met (high-end) audio is
een pré
- Ervaring met werken in Microsoft office en een CRM-systeem
- Communicatief vaardig en klantgericht, schakelt gemakkelijk met collega’s en externe partijen
- Proactief, flexibel, accuraat en enthousiast
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, extra taal is een pré
Wat bieden wij?
- Verantwoordelijke, dynamische en afwisselende fulltime baan met mogelijkheden om te groeien
- Werken in een internationale omgeving met klanten over de hele wereld
- Leuke informele werksfeer binnen een klein bedrijf
- Goed salaris, secundaire voorwaarden en pensioen via cao Metaal & Techniek
- 1-jarig contract met daarna, bij goed functioneren, een vaste aanstelling
Geïnteresseerd in deze mooie kans? Stuur een korte begeleidende mail met je motivatie en C.V. naar:
sollicitaties@internationalaudioholding.com
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

