
De ideale kandidaat:
• Enthousiaste, gedreven en 

resultaatgerichte instelling; 
• HBO werk- / denkniveau;
• Ervaring in een internationale 

salesfunctie, bij voorkeur in 
kapitaalgoederen;

• Goede beheersing van de 
Nederlandse, Engelse, Duitse en 
Spaanse taal in woord en geschrift 
(een vierde taal is een pré);

• Proactieve, gestructureerde en 
zelfstandige werkhouding;

• Teamplayer & netwerker;
• Woonachtig binnen een straal 

van 60km van Barneveld.

ROM biedt jou:
• Innovatieve omgeving, 

internationaal karakter, krachtig 
merk;

• Familiebedrijf met een sterke no-
nonsense cultuur en hands-on 
mentaliteit; 

• Kwaliteit, specifieke kennis, ruim 
35 jaar ervaring;

• Internationale uitdaging met 
veel zelfstandigheid;

• Prettige werksfeer, waarin 
teamverband en informele 
omgangsvormen centraal staan;

• Een goede salariëring en 
secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Ruimte voor eigen inbreng en 
persoonlijke groei.

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

ROM bv is wereldwijd actief 
als specialist in hogedruk- en 
vacuümtechnieken en maakt 
deel uit van de KOKS Group. 
Vanuit onze fabrieken in 
Nederland en Brno in Tsjechië 
produceren en leveren wij 
reinigingsmaterieel voor de 
professionele reinigingsbranche 
en overheidssector. Dat doen 
wij niet alleen aan klanten 
in Nederland, maar ook ver 
daarbuiten. Onze klanten zitten 
verspreid over heel Europa, Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika. Naast 
onze vestigingen in Nederland 
en Tsjechië werkt ROM met een 
netwerk van gespecialiseerde 
partners in meer dan 35 landen. 

Geïnteresseerd?
Bekijk de vacature online 
voor meer informatie of neem 
contact op met Eugène Plompen, 
(Managing Director) of Vincent 
Roering (Export manager)
tel. +31 (0)342 49 04 17. 

Solliciteren? 
Stuur je sollicitatie 
met cv naar ROM bv, 
t.a.v. Lidy van Amerongen, 
Harselaarseweg 63, 3771 MA 
BARNEVELD, of per mail naar: 
l.amerongen.pz@rombv.com

www.rombv.com

Export Manager - B2B (M/V) 
 
Ben jij toe aan een tweede of derde stap in je carrière? Als export 
manager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van onze 
commerciële exportambities met als belangrijkste doel: het 
vergroten van het marktaandeel. 

ROM machines worden in meer dan 35 landen verkocht via een netwerk 
van gespecialiseerde partners. Het laten groeien van de exportomzet is 
een van de speerpunten voor de komende jaren. In vele landen ligt al een 
mooie basis, maar er zijn nog volop groeikansen. Met jouw expertise en 
effectieve werkmethode weet je bestaande dealers te enthousiasmeren en 
te activeren tot proactieve verkoop van onze machines. Daarnaast ben je 
ook verantwoordelijk voor het uitbouwen van het dealernetwerk.  
 
Je stelt prioriteiten per markt en per dealer en zet ze om in concrete acties 
en resultaten. Uiteraard ben je regelmatig in het buitenland om dealers 
en eindklanten te bezoeken. Welke landen jij in portefeuille krijgt, is mede 
afhankelijk van de kennis en ervaring die je meebrengt.


