
 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Salesafdeling op onze prachtige vestiging in Haarlem is LEMO op zoek 

naar een  

  

SALES MANAGER BENELUX (fulltime) 

 

Wat ga je doen? 

- Je coacht en motiveert 12 collega’s van Sales binnen- en buitendienst, Sales Support 

en Technical Support, 

- Je ontwikkelt en implementeert strategische plannen om te voldoen aan de 

corporate doelstellingen, 

- Je stelt het jaarlijkse salesbudget op en bent verantwoordelijk voor het behalen van 

de doelstellingen, 

- Je volgt de marktontwikkelingen en de concurrentie en weet feilloos te analyseren 

waar het goed en waar het minder goed gaat, 

- Je onderhoudt sterke contacten met relevante externe relaties, 

- Je bepaalt in overleg met de Marketingmanager, deelname aan vakbeurzen en 

organiseert de benodigde Salesvertegenwoordiging. 

 

Wat neem je mee? 

- Je bent een echte peoplemanager. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, 

zowel mondeling als op schrift, 

- Minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende salesfunctie in een technische 

omgeving, 

- Aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van salesplannen, 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau, 

- Een afgeronde technische opleiding is een pré, 

- Goede beheersing van Nederlands en Engels. 

 

Wat krijg je? 

- Een marktconform salaris. 

- Prima secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. auto, laptop, mobiel). 

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen input. 

- Je wordt lid van het Management Team van de vestiging Benelux in Haarlem. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de oprichting in Zwitserland in 1946, heeft de LEMO Group zich ontwikkeld tot 

wereldwijde marktleider in ontwerp en productie van klantspecifieke Push-Pull Precisie 

connectoren en kabelassemblages. LEMO is een internationaal familiebedrijf en actief in 80 

landen. Onze connectoren en kabelassemblages worden toegepast op plaatsen waar extreme 

eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid onder vaak moeilijke omstandigheden. Van 

Medische toepassingen, Machinebouw, Test en Measurement, Professionele Audio en Video 

apparatuur tot en met Ruimtevaart en Formule 1. 

 

Heb je interesse in deze uitdagende functie binnen ons dynamische internationale bedrijf 

mail dan je sollicitatiebrief en CV aan: HR-nl@lemo.com 

 

 

Voor informatie over de functie kan je contact opnemen met: 

Ariane Posthumus 

+31 (0)23 20 60 710 

 


