
 

KAVO BV  Tweelingenlaan 17  7324 AP  APELDOORN 

(JUNIOR) EXPORT AREA 
MANAGER (40 uur) 

(32-40 uur ) 
KAVO B.V. is al meer dan 30 jaar wereldwijd leverancier van auto-onderdelen voor Japanse en Koreaanse modellen. Met 
meer dan 23.000 referenties op voorraad zijn wij één van de grootste aanbieders in de wereld. Gezien onze ervaring en 
expertise zijn wij dé specialist in Aziatische auto-onderdelen.  
Werken bij KAVO betekent werken in een energieke omgeving. Met gepassioneerde collega’s die beschikken over een 
gezonde drive. De markt waarin wij opereren is uiterst dynamisch. Door onze platte organisatiestructuur en no-nonsens 
cultuur weten wij volop en snel te schakelen op alle ontwikkelingen in de markt én bij de klant. 

Wij vragen:  

• HBO werk- en denkniveau (commerciële richting) 
• Uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal, beheersing van de Duitse en/of Franse taal is een pré 
• Enige ervaring in een commerciële functie is een pré 
• Je bent gedreven, commercieel, een enthousiaste teamplayer, flexibel, leergierig en stressbestendig 

Wat kan je van ons verwachten?  

• Een uitdagende en zelfstandige functie in een dynamische, informele werkomgeving met volop kansen voor 
iemand die deze weet te benutten;  

• In een ambitieuze en groeiende organisatie met een platte organisatiestructuur;  
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.  

De functie:  

In deze commerciële rol ga je de uitdaging aan om de verkoop van ons concept in Europa te laten groeien. Het 
opgestelde plan van aanpak geldt hiervoor als leidraad. Met veel enthousiasme verdiep je jezelf in de bestaande relaties 
en zoek je actief naar nieuwe potentiële klanten. Je bent een pionier en netwerker pur sang. Uiteraard volg je de 
marktontwikkelingen  en signaleer je kansen, waarbij je de gestelde doelen niet uit het oog verliest. Je werkt in een leuk 
en toegewijd team en zult veelvuldig reizen (ca. 50% van de tijd). Je rapporteert aan de Export Manager. 

 
Jouw voornaamste taken en verantwoordelijkheden  

• Opstellen van een verkoopbudget inclusief planning voor de aangestelde regio. 
• Realiseren van verkoopbudget in de aangestelde regio. 
• Bewaken en realiseren van beoogde prijs- en margeniveau. 
• Ontwikkelen van nieuwe markten/landen. 
• Bezoeken en voeren van verkoopgesprekken met bestaande en potentiele klanten. 
• Het onderhouden van contact met interne afdelingen voor o.a. informatievoorziening van en naar 

klanten/prospecten. 
• Verzorgen en opvolgen van distributieovereenkomsten met klanten en prospecten.  
• Het rapporteren van de bezoeken en marktontwikkelingen. 
• Maken en vastleggen van klantgerichte afspraken m.b.t., transport, betalingsconditie, bonus, levertijden, etc. 

binnen de afgegeven kaders. 
• Het deelnemen aan nationale & internationale beurzen. 
• Reisfrequentie minimaal 2 x per maand (gemiddeld 2 tot 4 dagen per reis). 

 

Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie, voorzien van je CV naar Bianca Nijenhuis 
E-mail: bianca@kavoparts.com  Voor informatie bel 055 54 280 65    

mailto:bianca@kavoparts.com

