Factory Zero wil de energietransitie voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar maken, in combinatie
met gezonde, comfortabelere en zeer energiezuinigere woningen.
Het doel is om alle relevante installatiecomponenten die nodig zijn voor zeer energiezuinige nieuwbouw
en renovatie, te ontwikkelen en op industriële schaal te produceren.
Om deze behoefte te vervullen ontwikkelt en produceert Factory Zero, in de fabriek in Tiel, de integrated
Climate Energy Module (iCEM). Dé energiemodule die zeer energiezuinige woningen mede mogelijk
maakt.
Om onze stevige groei door te zetten zoeken wij voor onze serviceafdeling een
energieke:

Contractmanager
Wat ga je doen?
Zorgdragen voor de verkoop van het productgamma van Factory Zero binnen contractvoorwaarden
aan klanten waar de toegevoegde waarde van onze producten maximaal is. Je bepaald zelf het succes
en kan zeer zelfstandig tewerk gaan. Onderstaande opsomming is bedoeld als richting en staat wat ons
betreft open voor verbetering!

Wat vragen we van jou?
Samenwerken en het oprecht blij maken en laten blijven van onze (eind) klanten is de uitdaging waar
jij ’s ochtends graag je bed voor uit komt; jij snapt wat klantbeleving écht inhoudt. Onze dynamische
omgeving met de bijbehorende veranderingen geven jou de juiste energie en schrikt niet af. Daar
horen bij:
▪ Je hebt tenminste een afgeronde hbo/mbo+ opleiding
▪ affiniteit met klimaat- en monitoringstechniek, bouw- en installatietechniek
▪ communicatief vaardig, zowel in spraak als schrift, in het Nederlands en Engels
▪ gevoel voor sociale interactie gekoppeld aan een erg sterke commerciële vaardigheid
▪ staat proactief in de markt en weet door je kennis en toewijding bestaande en nieuwe klanten aan
je te binden
▪ schakelt snel, efficiënt en doelgericht
▪ sterke motivatie om het steeds beter te doen en zeer resultaatgericht
▪ een sterk gevoel bij de verduurzamingsopgave

Wat biedt Factory Zero jou?
Een zeer uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze en groeiende organisatie, met
diverse afdelingen. Je komt te werken met totaal ongeveer 35 betrokken collega’s met passie voor
hun vak en de verduurzamingsopgave. Naast een goed salaris krijg je de middelen om je
functie goed te kunnen uitvoeren.

Enthousiast over deze functie?
En om mee te bouwen aan Factory Zero? En binnen afzienbare tijd beschikbaar? Mail dan je motivatie,
voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Bij vragen over de vacature bel je met Michel Schollen
op 06-48431667. Een assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

