
 

VACATURE 

 

Technisch Commercieel Adviseur  
 

 

 

Veiligheid van mensen bij werken op hoogte is voor jou belangrijk ! 

 

Functie omschrijving 

Jij wordt ingezet om een netwerk aan dealers en klanten op te zetten in marktgebieden die voor Eyecatcher 

nieuw zijn. Daarbinnen wordt je het aanspreekpunt voor deze opdrachtgevers. Je werkt met prijslijsten en 

schaalt dealers in op hun potentie of maakt calculaties en volgt gemaakte offertes op. Onze producten 

promoot je bij potentiële opdrachtgevers, adviseurs en architecten. Je wordt verantwoordelijk voor het totale 

commerciële proces tot en met de opdracht. 

 

Functie eisen 

Jij bent een technisch talent met een commerciële instelling en : 

- hebt Nederland als werkgebied, met mogelijke uitbreiding naar internationaal. 

- bezit sterke communicatieve vaardigheden en cijfermatig inzicht. 

- bent volharden, zelfstandig en doortastend. 

- bent een relatie-/netwerk bouwer. 

- verzorgd de promotie en verkoop van onze producten. 

- hebt ervaring in een commerciële buitendienstfunctie, bij voorkeur in een verwante branche. 

- bent in staat om onderscheidend vermogen te bieden en/of meerwaarde te verkopen. 

- hebt relaties in de industrie, gebouwbeheerders, woningbouwcoöperaties, gemeentelijke instellingen. 

- bent tenminste MBO geschoold. 

 

Persoonlijke eisen 

Wij verwachten dat je bent : 

- flexibel en enthousiast. 

- integer en representatief. 

- open communicatie. 

- uit op commercieel succes en slagkracht. 

- ondernemende mentaliteit. 

- natuurlijke overtuigingskracht. 

- assertiviteit. 

- woord is woord mentaliteit. 

 

Bedrijfsprofiel 

Eyecatcher is een fabrikant en internationaal distributeur van permanente valbeveiligingssystemen. Onze 

producten staan voor Dutch Design & Dutch Quality en garanderen een veilige thuiskomst na werken op 

hoogte. De innovatieve ontwerpen richten zich op veiligheid en installatiegemak. Op basis van 

marktveranderingen en feedback vanuit ons klanten netwerk worden nieuwe producten of oplossingen 

ontwikkeld. Zo garandeert Eyecatcher een veilige werksituatie voor iedereen die op hoogte werkt. Elke dag 

opnieuw. Eyecatcher, Focused on your Safety. 

 

Contactgegevens 

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren, stuur je CV met motivatie naar : 

 

Eyecatcher BV 

Tav M. Schuurman 

Teddingtonweg 28G 

2421 LL Nieuwkoop 

 

Dit kan uiteraard ook digitaal : msc@eyecatchersafety.com 


