
 

Interessante sales functie! 
... bij EGLO Verlichting 
 
EGLO is een snelgroeiende producent en leverancier van consumentenverlichting en plafond 
ventilatoren. Inmiddels is de EGLO groep de Europese nummer 1. Zij vertegenwoordigt een 
omzet van meer dan 500 miljoen euro. Vanuit ons moderne Sales en Distributie Centrum in 
Oosterhout (NB) worden op innovatieve wijze onze klanten in de Benelux, Scandinavië, Verenigd 
Koninkrijk en Ierland voorzien van armaturen en lichtbronnen. 

 

 
 
Door de snelle groei en het optimaliseren van onze klantcontacten zijn wij op zoek naar een  
 

Rayon manager Noordwest - Nederland (M/V) fulltime  
(Regio Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, en noorden van Zuid Holland) 
 
De uitdaging o.a. 

• Je bent verantwoordelijk voor de relatie met alle (potentiele) klanten in jouw regio 

• Je informeert hen over nieuwe producten, promoties en ontwikkelingen 

• Je bent volwaardig gesprekspartner voor je klant, luistert goed naar ze en kan kansen in kaart brengen 

• Je bespreekt mogelijkheden voor groei met je klant en ontwikkelt maatwerk oplossingen 

• Je bent continu op zoek naar de toegevoegde waarde voor je klanten en helpt hen het rendement te verbeteren 

• Je zorgt voor een goede positionering en uitstraling van onze producten in de winkels 

• Waar nodig zorg je zelf voor presentaties of ondersteunt je collega’s die de inrichtingen doen 

• Je communiceert regelmatig met je collega’s en wisselt ervaringen uit 

• Jij vormt samen met je collega’s het gezicht van EGLO in jouw rayon. 
 

De brengt mee o.a. 

• Tenminste MBO-werk- en denkniveau en hebt een commerciële opleiding afgerond 

• Ervaring met klantcontact (winkel- en/of buitendienstervaring) en je haalt hier plezier uit 

• Ervaring in de DHZ-branche is een pre 

• Flair en een commerciële instelling 

• Goede communicatieve en commerciële vaardigheden 

• Goed kunnen luisteren en je bent in staat met verschillende klantgroepen en functies te communiceren 

• Leergierige, proactieve en resultaatgerichte instelling 

• Kennis van Excel 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Een geldig rijbewijs 

• De bereidheid om ook buiten de gebruikelijke kantooruren je werkzaamheden te verrichten. 

• En je woont natuurlijk zo centraal mogelijk in jouw rayon 
 

 
Arbeidsvoorwaarden 
EGLO is een maatschappelijk verantwoorde onderneming die haar medewerkers een prettige werkomgeving met goede 
arbeidsvoorwaarden aanbiedt. Denk aan een auto van de zaak, laptop, tablet, mobiele telefoon, collectief pensioen,  
personeelskorting op aankopen, collectieve ziektekostenverzekering, opleidingen, cursussen, trainingen, fitplan, 
stoelmassage, vrijdagmiddagborrel, incentives…. 
 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met Paul Nagelkerken, managing director. Hij is te bereiken op 
telefoonnummer 06-47330432.  
 
Selectieprocedure 
Je motivatie met CV kun je sturen aan EGLO Verlichting Nederland B.V. t.a.v. Ellen Verhaard.  ellen.verhaard@eglo.com.  
De afdeling Personeelszaken is te bereiken op telefoonnummer 06-22849752.  
Een socialmediascreening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
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