
Q-fin is op zoek naar een  
Commercieel/technisch talent  

Opbouw dealernetwerk Europa

Heb jij een HBO-studie in een commercieel/technische richting afgerond en zit je boordevol ambitie? Ben jij het talent met 

gevoel voor commercie, projecten en techniek, die na een succesvolle carrière-start meer uitdaging zoekt bij een succesvolle 

onderneming in Zuid-Oost Brabant? Dan biedt Q-fin jou de kans om deze uitdaging aan te gaan. Je krijgt verschillende 

technische en commerciële uitdagingen, waardoor je het bedrijf snel leert kennen. Wij dagen je uit om je in rap tempo te 

ontwikkelen met een grote mate van zelfstandigheid.

Wij zoeken iemand met:
• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting Werktuigbouwkunde
• Ervaring met de ontwikkeling van dealernetwerken, bij voorkeur in de metaalsector
• Enige kennis van metaal(na)bewerking
• Interesse in commercie en financiën
• Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, leergierig en ambitieus
• Focus op samenwerking en communicatief vaardig
• Minimaal drie jaar relevante werkervaring
• Vloeiend Engels en Duits in woord en geschrift is een must

Q-fin Quality finishing is een jonge, zelfstandige onderneming. Q-fin is gevestigd in Bergeijk en heeft in korte tijd met onze 
ontbraammachines een toonaangevende positie veroverd binnen de metaalsector in Nederland. Nu zoeken wij iemand die ons 
kan helpen bij de opbouw van ons dealernetwerk in de rest van Europa. De klanten van Q-fin stellen de hoogste eisen op gebied 
van kwaliteit, levertijd en verwachten een nauwe samenwerking op het gebied van marketing en productontwikkeling. Wij werken 
daarnaast aan continue verbetering van onze machines en introduceren met regelmaat een nieuw type ontbraammachine. 

Ben jij diegene die we zoeken? Solliciteer dan met je motivatiebrief en CV per email aan a.bax@q-fin.nl. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anton Bax via telefoonnummer 0497-581018.
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