Established in the Netherlands as of 2014, QY Moulding B.V. is now located in
High Tech Campus Eindhoven. As a daughter company of a mature technological
development and manufacture Chinese Corporate Quanyun. QY Moulding strives
to develop European market in injection moulding industry and is responsible for
customer liaison and after sales services.

New business
ACCOUNTMANAGER
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten in Nederland zoeken we een Accountmanager New Business.
Wat ga je doen?
•
•
•

Implementeren en ontwikkelen van onze groeistrategie.
Ontwikkelen van nieuwe en bestaande verkoopkanalen.
Vertegenwoordiging van ons bedrijf op beurzen en netwerk activiteiten.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•

HBO opleiding met minimaal 2 jaar ervaring in new business acquisitie.
Je bent zelfstartend, je sluit makkelijk deals, je hebt veel energie en krijgt dingen voor elkaar, je bent
een netwerker en resultaatgericht.
Klantgericht: je doet onderzoek naar de klant en handelt ernaar.
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent in staat om plannen en ideeën te verwoorden in zowel spraak als schrift.
Je hanteert algemeen en sociaal geaccepteerde waarden en normen in relatie tot je professionele
activiteiten (adequaat en bedachtzaam).
Je bent integer.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een positie binnen een innovatieve en ambitieuze organisatie met een eigen fabriek in China.
Een informeel werkklimaat met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.
Een uitstekend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een kans om te werken in een technische omgeving zonder ervaring in de sector, de ideale 		
carriereswitch om een andere sector te verlaten.
Een kantoor op het inspirerende High Tech Campus in Eindhoven.

Reageren?
Stuur je sollicitatie (cv en motivatiebrief) naar info@qymoulding.com of per post naar QY Moulding B.V.,
t.a.v. Dhr. H. Mau, Business Development, High tech campus 10 5656 AE Eindhoven, Nederland.

low cost
high quality
on time delivery
european presence

QY MOULDING
High tech campus 10, 5656 AE Eindhoven, the Netherlands
www.qymoulding.com

