
Coppens Metaal-techniek
Coppens Metaal-techniek is de specialist en koploper in buisbewerking. De lat van vandaag bepaalt de standaard van morgen op het gebied van buisbewerking. Daarom ligt de focus altij d op productoptimalisatie en kosteneffi  ciënte 
productie. Wij  denken dan ook graag met de klant mee (desgewenst vanaf de pre-productiefase) om te komen tot kostenbesparingen. We maken hierbij  optimaal gebruik van onze productiemogelij kheden. We zij n niet voor niets 
de absolute specialist en koploper in buisbewerking. We beschikken onder andere over doorbuigmachines (met veel variatie in buigcapaciteit), pij peindbewerkingsmachines, profi elwalsen, buis- en plaatlasers, kantbanken, 
lasrobots, een automaatzaag en een 3D meetcel. Om eerlij k te zij n; je moet het zelf zien. ‘’het kunstje’’ wat wij  beheersen en de mogelij kheden van ons machinepark, noem het gerust uniek. 

Ben jij de salesmanager die commercieel is ingesteld maar 
ook de focus legt op relatiebeheer?
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Wat ga je doen?
Binnen Coppens Metaal-Techniek zij n we op zoek naar een gedreven Salesmanager. Als Salesmanager 
ben je commercieel ingesteld waarbij  je focus ligt op relatiebeheer en het acquireren van nieuwe 
klanten. Jij  weet hoe de markt in elkaar zit en durft deze, op basis van het door jou opgestelde 
verkoopplan, actief te bewerken. Dit doe je onder andere vanuit je eigen netwerk maar geniet ook 
van het bezoeken van relevante netwerkbij eenkomsten, beurzen en het plegen van (koude) acquisitie. 
Hierbij  enthousiasmeer je (potentiële) klanten en maak je ze warm voor onze producten. Daarnaast 
optimaliseer je de samenwerking met onze klanten waardoor je elkaar steeds beter aanvoelt en 
maximaal kunt inspelen op de vraag en hun behoefte. Tot slot speel je in op de ontwikkelingen in de 
markt en denk waar nodig mee aan complexe vraagstukken van de klant. Je collega’s van verkoop 
binnendienst stellen de offertes en orders op waarna jij  zorgt voor het opvolgen hiervan. Je bent 
daarbij  wel volledig op de hoogte van wat er is aangeboden en haalt na afl oop de ervaring op bij  de 
klant. Je werkgebied betreft heel Nederland met de grootste focus op Brabant. Indien er zich kansen 
voordoen in België en/of Duitsland ben je bereid je werkgebied uit te breiden.

Wat verwachten wij  van jou?
• Je hebt een technische achtergrond, met bij  voorkeur kennis van de metaalindustrie; 
• Je bent commercieel gedreven, proactief, resultaat- en doelgericht;
• Je hebt MBO + / HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt enkele jaren ervaring als Salesmanager of vergelij kbare functies;
• Je hebt een goed netwerk in de metaalbranche.

Wat mag jij  van ons verwachten?
• Een uitdagende en afwisselende functie met grote mate van zelfstandigheid;
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk daarbij  onder andere aan een telefoon, 

laptop en auto van de zaak;
• Een 38-urige werkweek, waarbij  32 uur ook zeker bespreekbaar is;
• Een uiterst moderne productieomgeving met vooruitstrevende technologieën; 
• Een prettige informele werksfeer en een samenwerking met gemotiveerde collega’s waarbij  plezier 

maken ook erg belangrij k is;
• Ieder jaar 25 verlofdagen;
• Een PMT pensioenregeling conform de cao Metaal & Techniek.

Voor vragen of meer informatie over de functie 
mag je ook altij d contact met mij  opnemen via 

+31 (0) 40 204 13 23 of HR@coppensgroep.nl 
Je sollicitatie wordt vertrouwelij k behandeld.

“Ik zie je sollicitatie graag tegemoet!”

Bas Coppens | Directeur

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 bedrij ven 
binnen ‘’de groep’’. We komen uit hetzelfde nest en dat merk je. Niet zozeer in wat we doen, maar 
vooral in hoe we het doen en wie we zij n. Doordenkers, doorpakkers, liefhebbers van vooruitgang, 
nuchter maar gedreven. Met als doel klanten door middel van automatisering en hoogwaardige 
technologieën effi  ciënter en effectiever laten ondernemen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prij s gesteld.
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