
 

 
 
 
 

Astava produceert en vermarkt al meer dan 60 jaar innovatieve instrumentatie en safety oplossingen 
voor de wereldwijde olie-, gas- en nucleaire industrie. In ons hoofdkantoor in Meppel bevinden zich 
sales, engineering en productie. We zijn wereldwijd actief met belangrijke afzetgebieden Europe, 
Midden Oosten en Azië. Met ons team van 40 mensen leveren we een breed portfolio van afluiters 
en andere producten maar we ontwikkelen ook klant specifieke oplossingen. We willen onze positie 
in de markt verstevigen en zijn daarom op zoek naar een senior 
 

Sales Manager Europa 
 
Functie omschrijving  
Als Sales Manager Europa ben je verantwoordelijk voor de internationale verkoop van instrumentatie 
oplossingen in de olie- en gassector in Europa. Als Sales Manager verzorg je het relatiebeheer en gaat 
op zoek naar new business.  Dan kan enerzijds bestaan uit de uitbreiding van de verkopen bij 
bestaande distributeurs/agenten maar ook het identificeren en binnenhalen van prospects. Het 
verkooptraject is complex, kent soms een lange doorlooptijd en projecten spelen zich vaak 
wereldwijd af. Vanuit de binnendienst word je ondersteund bij offertes en op technisch vlak. Als 
Sales Manager Europa verdiep je je in de marktontwikkelingen en projecten, herkent kansen en 
anticipeert hierop.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  

 Het maken van businessplannen op klant- en landniveau  

 Het begeleiden van het offertetraject  

 Het zoeken naar uitbreiding van distributie/agenten netwerk 

 Relaties met strategische partners opbouwen en verder ontwikkelen  

 Weten welke projecten er spelen  

 Verzorgen van product presentaties en trainingen aan distributeurs en klanten  

 Deelnemen aan internationale beurzen  

 Resultaat verantwoordelijk voor omzet en marge  

 
Jouw profiel  

 Afgeronde Bachelor (HBO) opleiding, HBO+ / senior werk- en denk niveau en minimaal 10 

jaar internationale technische sales ervaring 

 Ervaring met internationale distributie en B2B sales  

 Kennis van en affiniteit met de olie en gas markt  

 Relatiemanager/bruggenbouwer, goede sociale vaardigheden, strategisch en tactisch 

 Gesprekspartner op niveau met o.a. engineering companies en wereldwijde contractors  

 Goed kunnen omgaan met verschillende persoonlijkheden en culturen 

 Daadkrachtige persoonlijkheid: pro-actief, commerciële drive, communicatief sterk, 

resultaatgericht  

 Een gedegen mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse en Nederlandse taal  

 Frequent reizen (40% of meer) is voor jou geen probleem  

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Wat biedt Astava  

 Werken in een dynamische werkomgeving met informele werksfeer 

 Een brede en uitdagende functie met ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling 

 Onderdeel uitmaken van een internationale organisatie die onderdeel uitmaakt van een 

beursgenoteerd bedrijf 

 Interessante ontwikkelingen binnen het bedrijf  

 Salariëring en condities worden in overleg opgesteld middels een basisregeling en 

bonusstructuur. 

Overige informatie 

 Standplaats: Meppel  

 Je rapporteert aan de General Sales Manager  

 Voor meer informatie over Astava en de functie kun je contact opnemen met Rob Bolding, 

General Sales Manager,  +31522 237030, email: bolding@astava.com 

 Voor meer informatie : www.astava.com 

 


