
         De Beco Group is in Nederland en internationaal actief  
         met de volgende productgroepen: 
         • Transport: agro- en grondverzetkipwagens. 
         • Attachments: uitrusting voor graafmachines, 
           wielladers en grijperequipment.
• Kraanmodificaties: longfronts, sloopgieken en onderwagens. 
• Special Constructions: makelaars, gangways.  
• Buiscar: haven- en industrie trailers.
      
Wij zoeken een:

Area Manager 
Attachments & Modifications
Je functie:
De verkoop van Attachments en Modifications aan 
gebruikers van gerenommeerde kraanmerken in het 
noorden en noordoosten van Nederland.  

• Je ontwikkelt succesvolle klantrelaties door het 
  onderhouden van je eigen klantenportfolio.
• Je geeft productinformatie, voorlichting en adviezen over 
  de producten en werkt deze uit tot offertes en realiseert 
  bestellingen.
• Je werkt mee aan commerciële activiteiten op verschillende  
  beurzen.
• Je werkt nauw samen met de collega’s binnen het 
  sales team. 
• Je rapporteert en verwerkt bezoeken in ons ERP Systeem.

Ben jij degene die wij zoeken?
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en hebt al  
  enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Naast je commerciële talenten ben je technisch onderlegd.
• Je bent geen onbekende in de grondverzet sector.
• Je hebt goede contactuele vaardigheden.

Wij bieden:
Een fulltime functie, werkend onder de CAO van metaal en 
techniek. Een passend salaris, afgestemd op jouw ervaring, 
goede arbeidsvoorwaarden. Een auto, telefoon en laptop 
om je werk onderweg goed te kunnen uitvoeren. Een prettig 
werkklimaat in een team van gemotiveerde collega’s.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen wij je graag 
leren kennen! Stuur ons een mailtje, samen met je cv, dan 
nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. Heb je vragen? 
Bel dan met Lyda de Groot, +31 (0)347 323100. 

Meer informatie over de Beco Group en onze vacatures kun 
je vinden op: www.beco-group.com. 
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