
 
Sales manager (fulltime) 
G2 Energy | locatie Uddel of Zutphen 
 
Dit ga je doen 
Als sales manager zonthermie adviseer je onze (nieuwe) klanten tijdens hun aankoopproces en weet 
je de wensen van onze klant te vertalen naar de juiste keuze voor hem. Je bent zowel commercieel 
alsook technisch aan het werk. Zo maak je offertes, calculaties en je denkt in (technische) 
oplossingen. Ook begeleid je subsidie aanvragen. Jij bent het gezicht van G2 Energy; je gaat een 
groot netwerk opbouwen en onderhouden.  
 
Dit breng je mee 
Als sales manager ben je enthousiast, gedreven en wil je de beste deals maken. Je hebt een no-
nonsense mentaliteit, bent sociaal en daarnaast neem je jouw verantwoording. Je bent 
communicatief vaardig, zelfstandig en proactief. Verder voldoe je aan de volgende punten:  
- Hbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur in een commerciële richting; 
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 
- Ervaring met klanten in de agrarische sector (glastuinbouw en veehouderijen), industrie en 

overheidsinstanties is een pre; 
- Affiniteit en ervaring met duurzaamheid en warmtetransitie;  
- Bekendheid met energiecalculaties of dit zich snel eigen weet te maken; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pre; 
- Samenwerken met het marketingteam om leads te genereren en de naamsbekendheid te 

vergroten.  
 
Wat kun je van ons verwachten? 
Wij geven jou vrijheid om van jouw functie een succes te maken. Dit staat centraal in jouw loopbaan 
bij ons. Goede samenwerking, plezier in je werk en een open sfeer zijn zaken die wij jou graag bieden. 
Ook zijn er mogelijkheden om te sparren met het salesteam, van De Bruin Process Equipment. Daarbij 
hoort een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden.  
 
Wie zijn wij? 
Bij G2 Energy zijn wij ambitieus, pragmatisch en nuchter. Wij gaan voor kwaliteit. Dit doen we met een 
positieve houding en daarbij willen wij elke dag een beetje beter worden.  
 
In 2015 is G2 Energy aangesloten bij De Bruin Tankbouw BV. G2 Energy is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en produceren van thermische zonnecollectoren. G2 Energy ontwikkelt producten en 
systemen die bruikbaar zijn voor een groot scala aan duurzame toepassingen voor thermische 
energie. Of het nu gaat om het verwarmen van tapwater, gebouwen of zwembaden, er zijn vele 
mogelijkheden. Door gebruik te maken van deze techniek worden er energiekosten bespaart en ook 
het milieu.  
 
Belangstelling? 
Wij komen graag met je in contact! Stuur jouw cv en motivatiebrief naar lillian@debruintankbouw.nl.   
Wil je eerst nog meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Arjan de Bruin (06-
51765634 of arjan@g2energy.nl). 
 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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