
   
 

 

 
 

  
 

Door de groei van ons bedrijf zijn we zoek naar een commercieel talent.  

 

Vertegenwoordiger m/v 
(fulltime) 

 

 

In deze zelfstandige en veelzijdige functie adviseer en informeer je bestaande en nieuwe klanten over 

ons NDO leveringsprogramma. Je bent het verlengstuk van ons (familie)bedrijf. De afgelopen jaren 

heb je al wat kilometers gemaakt in de sales en beschik je over de juiste competenties om onze omzet 

én naamsbekendheid te vergroten. Jouw bijdragen aan de continuïteit, het rendement en de groei is 

essentieel. Van het onderhouden en uitbouwen van het klantcontact en het geven van product 

demonstraties krijg je energie. Samen met de customer service collega ben je verantwoordelijk voor 

onder andere het up-to-date houden van de relatie- en artikelbestand in ons CRM-systeem. Je belt 

actief je uitgebrachte offertes na en houdt contact met klanten na de levering.  

Met regelmaat bezoek je bestaande en potentiële klanten en assisteer je op beurzen en andere sales 

evenementen.  

 

Verantwoordelijkheden 

 Het in kaart brengen van de markt en dit uitwerken in een verkoopplan; 

 Onderhouden van de relatie met bestaande klanten en zoeken naar een verdieping van hun 
huidige productafname; 

 Bezoeken van potentiële klanten, op de hoogte blijven van de marktontwikkeling en creatief 
zijn in het zoeken van nieuw klantenpotentieel; 

 Uitwerken en aanbieden van offertes naar aanleiding van klantcontact en de actieve opvolging 
hiervan tot een concrete order; 

 Verantwoordelijk voor de omzet- en winstdoelstellingen; 

 Verwerven en bijhouden van kennis omtrent de NDT branche, onze (potentiele) klantenkring,  
het goederen- en dienstenpakket van De Looper NDO bv en dat van de concurrentie, alsmede 
overige marktontwikkelingen; 

 Verantwoordelijk voor de eigen planning, zelf afspraken maken en zorgen voor een 
gevulde agenda. Hiervoor maak je gebruik van het CRM-systeem; 

 Rapportages en voorstellen ontwikkelen als onderdeel van de verkoopinspanning; 

 Zorgen voor een vlekkeloze opvolging van een project, uitwerking van alle nodige 
administratie en een correcte communicatie zowel intern als extern; 

 Overleggen met klanten na de verkoop om de klant tevredenheid vast te stellen, voorkomende 
problemen op te lossen en blijvende ondersteuning te bieden; 

 Je rapporteert je verkopen, veranderende behoeftes bij klanten en de activiteiten van de 
concurrentie aan de Algemeen directeur; 

 Je hebt de mogelijkheden om vanuit huis te werken. 
 
Functie-eisen 

 Een ondernemende, verantwoordelijke werkhouding: ben jij een "ondernemer in loondienst?”  

 Uitstekende communicatieve vaardigheden en representatief; 

 Enkele jaren passende werkervaring; 

 Affiniteit met, of kennis van niet-destructief onderzoek (NDO/NDT) en/of inspectie; 

 Materialenkennis is een pre; 



   
 

 

 
 

  
 

 Zelfstandig en proactief; 

 Je bent klant- en servicegericht; energiek en positief; 

 Enthousiast en sterk in acquisitie en klantcontact; 

 Uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal 8in woord en geschrift, Frans is 

een pre. 

Arbeidsvoorwaarden 

 Een functie in een stabiele en groeiende familiale onderneming; 

 Veel vrijheid in het uitoefening van de functie met als uitgangspunt vastgestelde 
verkoopdoelstellingen; 

 Een verloning basis salaris (Nederlands arbeidscontract) te verhogen met behaalde resultaten 
(provisieregeling),GSM en laptop; 

 Tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 

Het bedrijf  

De Looper NDO bv is al meer dan 35 jaar een groothandel in verbruiksartikelen en apparatuur ten 

behoeve van niet- destructieve inspectie (NDO/NDT). We vertegenwoordigen onder andere de 

merken Magnaflux, Tiede, Bycotest, Rohmann en Oxford Instruments in de Benelux. Het bedrijf 

bestaat uit een klein doch ijzersterk team van professionals. De Looper NDO bv  is een groeiend 

familiebedrijf wat te merken is aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Onze klanten bevinden 

zich in de luchtvaart-, voedingsmiddelen- en staalindustrie, defensie, inspectiefirma’s, (petro)chemie, 

constructiebedrijven, scheepsbouw en offshore in de Benelux.  

 

De medewerker staat in onze processen centraal met als uitgangspunt dat wij met elkaar, als team, 

ons bedrijfsdoel nastreven. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer is collegiaal en informeel. 

Standplaats van deze functie is Hilvarenbeek. 

 

Geïnteresseerd? 

Mail dan jouw motivatie met CV naar De Looper NDO bv. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


