
    
 

EIZO Europe GmbH is een dochteronderneming van EIZO Corporation, dat vanuit Japan wereldwijd actief is 

als toonaangevend producent van high-end monitoren. Alle verkoop- en marketingactiviteiten in Europa zijn onder de 

paraplu van EIZO Europe GmbH gebundeld. EIZO is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van 

hoogwaardige monitoren voor kantoor-, grafische en entertainment toepassingen en voor de industriële en medische 

sector. De Nederlandse vestiging in Eindhoven is hard op zoek naar versterking in de vorm van een:  

 

Inside Sales (m/v) 

Functie omschrijving: 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het 

realiseren van het EIZO verkoopbudget 

• Je werft nieuwe relaties en onderhoud de 

bestaande relaties in Nederland 

• Je volgt actief commerciële projecten op 

en zorgt voor het uitbrengen en 

opvolgen van aanbiedingen 

• Je coördineert en plant bezoeken voor de 

Account Manager  

• Maken en uitvoeren van verkoopplannen 

i.s.m. General Manager en de Account 

Managers  

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor 

de Account Manager in situaties waar                                                                        

ondersteuning nodig is 

• Je begeleidt het volledige ordertraject 

van je klanten 

•  

Functie profiel: 

• HBO werk en denk niveau 

• Affiniteit met IT en kennis van het IT-

landschap gericht op werkplek automatisering 

• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in 

woord en geschrift 

• Ervaring in een commerciële functie, gewend 

aan B-to-B communicatie 

• Ondernemersmentaliteit  

• Je bent flexibel en je kunt intensief 

samenwerken met je collega’s  

• Je hebt een commerciële instelling en de wil 

om succesvol te zijn 

• Je toont initiatieven en bent sterk 

communicatief vaardig  

• Je bent bereid verantwoordelijkheden te 

nemen en bent klantgericht  

• Bij voorkeur woonachtig in Eindhoven of 

binnen een straal van ca. 30 km. 

•  

 

We bieden je een baan vol afwisseling binnen een internationale onderneming met korte lijnen. Naast 

een marktconforme beloning kun je een open en collegiale werksfeer verwachten met kansen voor 

persoonlijke ontwikkeling. Ben jij de persoon die in ons team past?  

 

Stuur dan je motivatie en CV per mail aan ewald.verholt@eizo.com 

  

  

 

  


