
Wie ben jij? En waar blink je in uit?
Vakman, technicus, engineer. VMBO, MBO, HBO of WO. Waar je interesses ook liggen en over welke vooropleiding je beschikt; wij zijn altijd op zoek naar jou. Want met kennis en vakmanschap willen we op het gebied van stal-, agri- 
& metaal-techniek de wereld veroveren. Nu is het niet zo dat we airmiles sparen bij KLM. Want in Westerhoven (Brainport Regio) voelen we ons sinds jaar en dag meer dan thuis. Wat we er vooral duidelijk mee willen maken: we 
denken niet in grenzen en beperkingen, maar juist in kansen. Het is namelijk onze ambitie die ons sinds 1978 succesvol maakt. En omdat we ambitieus zijn én blijven, zijn we continu op zoek naar mensen met specifieke kwaliteiten. 
Dus onze vraag aan jou: wie ben jij? En waar blink jij in uit? Ben je een denker, maker, liefhebber, techneut, ontdekker, specialist, commerciële duizendpoot of gewoon een ‘verrekt goeie lasser’?  
Coppens Groep. Work local / think global.

Ben jij die Marketing- en Sales Manager die kan 
leiden, managen en coachen én te werk gaat 
vanuit een heldere visie?
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Concreet
Jij bent de persoon die een strategie kan uitwerken en implementeren en daarbij de nodige 
veranderingen doorvoert binnen onze (commerciële) organisatie. Daarbij is het belangrijk om te weten 
dat De Coppens Groep de laatste jaren verschillende (interne) veranderingen heeft doorgevoerd. Het 
fundament van de organisatie is hierdoor enorm versterkt en biedt ruimte om verder te bouwen aan 
een toekomstbestendig bedrijf. 

Voor nu is het zaak om o.a. de groeistrategie door te ontwikkelen, dealer- en partnerschappen 
te optimaliseren, de product- en customer-mix te verfijnen en dit alles door te vertalen naar onze 
marketing- en sales organisatie. Dit vraagt om een leider. Iemand die het voortouw neemt op basis 
van jarenlange ervaring en aantoonbaar resultaat, gericht op het opzetten en implementeren van 
strategieën en het doorvoeren van commerciële veranderingen binnen organisaties.  

De Coppens Groep wil invulling geven aan de internationale ambitie. Daarom zoeken wij een Marketing- 
en Sales Manager die onderdeel is van het MT en bouwt aan een continu excellerende marketing- en 
sales organisatie. Om de organisatie verder uit te bouwen zullen de ‘eerste’ verantwoordelijkheden en 
taken primair betrekking hebben op:

• Het ontwikkelen van de kernidentiteit en strategie per bedrijf binnen De Coppens Groep 
(meer informatie over onze verschillende bedrijven op werkenbijcoppens.nl)

• Markt- en klantonderzoek
• Ontwikkelen groeistrategie
• Product- en customermix bepalen
• Ontwikkelen van value proposities
• Strategie in lijn brengen met de organisatie (7S)
• Dealer-strategie uitwerken en implementeren (landen, criteria en programma)

Strategie implementatie
• Salesmanagement opzetten (processen, activiteiten en KPI’s)
• Vertalen van organisatiestrategie naar (internationale) communicatiestrategie
• Commerciële afdeling herinrichten (kaders, taken en verantwoordelijkheden)
• Dealermanagement opzetten
• Waarde propositie laden (binnen volledige organisatie)

Continu ontwikkelen van de medewerkers van de afdeling (12 fte)
• Verkoop meer te laten focussen op verkoop door domeingerichter te werk te gaan  

(lopende projecten)
• Coachen en ontwikkelen van de verkoopmedewerkers op verkoopvaardigheden 

 (salesplanning- en competenties)

Andere relevante taken en verantwoordelijkheden
• Verantwoordelijk voor verkoop en marketingbudgetten
• Ontwikkelen van verkoopconcepten (merknaam, partners, vastlegging en implementatie)
• Voorbeeldrol in gebruik ERP (ISAH)
• Architectuur bepalen CRM o.b.v. gekozen strategie
• In- en outsourcing-beleid m.b.t. marketingactiviteiten
• Verantwoordelijk voor optimaliseren interne samenwerking (lopende projecten)

Werken bij De Coppens Groep betekent
• Een uitdagende en afwisselende functie met enorm veel verantwoordelijkheid
• Een prettige werksfeer in een gemotiveerd team van collega’s
• Een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
            (mobiele telefoon / laptop / auto)
• Alle ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling
• Actief zijn binnen een uiterst moderne productiefaciliteit met vooruitstrevende technologieën
• Actief binnen een financieel gezond bedrijf, met een stevig fundament onder de toekomst
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‘‘Ik zie je sollicitatie graag 
tegemoet!’’ 

Je bereikt me via telefoon, mail of app (zie website). 
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.

Bas Coppens | Directeur Coppens Groep

Meer over De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaal-
techniek. Coppens Productie-techniek fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen 
de ‘groep’. Ons doel? Klanten door middel van automatisering en hoogwaardige technologieën 
efficiënter en effectiever laten ondernemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Jij
• Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau                                       

(richting commerciële economie, aangevuld met NIMA A en NIMA B)
• Ervaring met Business Development
• Ten minste 10 jaar werkervaring in soortgelijke functie
• Affiniteit met de agrarische sector
• Kennis van ISAH en MS Office/Power BI
• Perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
• Aantoonbare ervaring op het gebied van verandermanagement
• Ondernemend, strategisch- en analytisch vermogen
• Markt- en klantgericht
• Ervaring met kapitaalgoederen en het kwantificeren van USP’s
• Ervaren situationeel leider met focus op competentieontwikkeling

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij Bas Coppens 
telefoon +31(0)40 204 13 23 of kijk op www.werkenbijcoppens.nl


