
TUNAP.beTUNAP werkt.

DRIVE & PASSIE
Werken voor en bij de TUNAP GROUP

FUNCTIE 
4 Je bent verantwoordelijk voor een bestaande klantengroep  
 met als taak het marktaandeel door middel van de TUNAP  
 salesconcepten te vergroten.
4 Je verzekert een excellente klantenservice en een efficiënte  
 dienstverlening.
4 Je rapporteert de resultaten en sales ontwikkeling aan de  
 regio manager.
4 Je voelt je comfortabel bij het geven van presentaties op  
 verschillende niveau’s binnen een bedrijf.

WIJ BIEDEN 
4 Een marktconform salaris afgestemd op prestaties 
 (vast bedrag + commissie) en extralegale arbeidsvoorwaarden
4 Een intensieve, professionele opleiding
4 Doorgroeimogelijkheden in een groeiende onderneming
4 Bedrijfswagen + tankkaart

PROFIEL
4 Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in een salesfunctie met aantoon- 
 bare successen.

4 Ervaring binnen de automotive sector is een plus.

4 Je hebt affiniteit met techniek.

4 Je bent klant- en resultaatgericht.

4 Je bent ondernemend en hebt een no-nonsense mentaliteit.

4 Je hebt de skills om overtuigende presentaties te geven.

4 Je bent een teamplayer met de nodige zin voor zelfstandigheid.

4 Je opereert op verschillende niveau’s, zowel op werkplaats-  
 als op directieniveau.

4 Je bent tweetalig Nederlands / Frans.

INTERESSE?
Stuur uw motivatiebrief en CV (+ foto) naar:  

TUNAP Benelux nv
t.a.v. Barbara Van Hamme, 
Oeverstraat 23 - 9160 Lokeren
barbara.van.hamme@tunap.com

De TUNAP GROUP 
TUNAP is al 40 jaar een gewaardeerde partner van veel bedrijven in de personenwagen-, truck- en bedrijfswagensector en werkvoertuigenbranche. 
TUNAP Benelux maakt onderdeel uit van de in Duitsland gevestigde TUNAP Group die vanuit eigen R&D hoogwaardige chemisch-technische producten 
ontwikkelt voor de auto-, industrie-, private label-, en sportsector. TUNAP beschikt over 3 eigen productiefaciliteiten in Duitsland en Zwitserland. 
Momenteel werken er zo’n 800 mensen binnen de groep.  
TUNAP is innovator op het gebied van chemisch-technische oplossingen voor actuele motorproblematiek en levert daarnaast een breed scala aan  
verbruiksartikelen voor de werkplaats. Daarbij ligt de focus op gezondheid en milieu, klanttevredenheid en winstgevendheid voor de klant. 
Een belangrijk USP van TUNAP zijn de partnerschappen met bijna alle constructeurs en importeurs, waaronder DAF, Mercedes-Benz, PSA, FCA, Mazda, 
Mitsubishi, Toyota, Renault, Nissan, Volkswagen, Porsche, Volvo Trucks, Iveco, CNH e.a.

Junior key accountmanager Transport & Machinery Vlaanderen


