
 

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

 

Bedrijfsprofiel 

Delmo Groep is een familiebedrijf dat is opgericht in 1963. We zijn 

een handelsbedrijf in benodigdheden en machines voor de 

voedingssector. Delmo Groep is onderverdeeld in Techniek (advies, 

verkoop en serviceverlening in machines en installaties) en 

Groothandel (advies, verkoop en logistieke dienstverlening in benodigdheden voor de 

voedingssector). Nog altijd vinden we bij Delmo dat persoonlijk contact en relatie belangrijk zijn om tot 

goede resultaten te komen. Vanuit die relatie, onze  kennis en ons complete leveringsprogramma 

bieden we een eerlijk en passend advies én leveren we daarbij het juiste aan onze klant: dat is onze 

toegevoegde waarde.  

 

Delmo Techniek geeft elke klant een passend advies in de voor hen benodigde apparatuur. Onze 

eigen technische dienst levert, installeert en onderhoudt deze machines. Delmo Techniek handelt 

vanuit een partnerschap: een complete dienstverlening waarbij het succes van de klant ons 

uitgangspunt is.  

 

Wij hebben de volgende vacature: 

 

Verkoopadviseur-Techniek 
 

Functieprofiel  

Onze passie maakt dat we meer willen doen. Daarom zoeken we een verkoopadviseur-techniek. De 

verkoopadviseur-techniek onderhoudt de relatie met bestaande afnemers, brengt hun wensen in 

kaart en geeft hen een daarbij passend advies. Hij presenteert Delmo bij bestaande en potentiële 

nieuwe opdrachtgevers. Ook verwerft hij opdrachten en is verantwoordelijk van opdracht tot in 

gebruik name.  

De verkoopadviseur techniek werkt zelfstandig binnen het verkoopteam, waarbij hij ondersteund 

wordt door collega’s van de binnendienst en collega-verkopers. Hij is oplossingsgericht, kan 

improviseren waar nodig en woont binnen het rayon. 

 

Competenties  

 werk- en denkniveau dat past bij vereiste zelfstandigheid 

 aantoonbare ervaring in een soortgelijke verkoopfunctie 

 oplossingsgericht en georganiseerd 

 goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift  

 creatief en in staat flexibel in te spelen op behoeften van de klant 

 effectief denkende en werkende teamspeler 

 affiniteit met de voedingssector, voornamelijk de vleessector en retail 

 gedreven verkoper in hart en nieren 

 

Wij bieden 

 een afwisselende, zelfstandige functie met enthousiaste collega’s 

 een ambitieuze en gestaag groeiende organisatie 

 een werkomgeving waar eigen inbreng en initiatief op prijs gesteld worden 

 een competitief assortiment met sterke merken 

 individuele opleidingsmogelijkheden 

 aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

 

Reageren 

Wilt u meer informatie? Mail dan naar 715@delmo.nl of bel 088-8543999. 
 

Wilt u solliciteren? Stuur dan uw brief en CV naar vacature@delmo.nl of naar  

Delmo Techniek B.V.  

t.a.v. de heer F.O. de Leede 

Edisonstraat 14 

2809 PB  GOUDA  
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