
   

Vacature Sales representative  

Ben jij op zoek naar een baan waarin jij je verkoop skills  als geen ander kan inzetten en ontwikkelen, 
je kansen creëert en je rijkelijk wordt beloond voor je prestaties. Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Bij ARES worden adsorptiewarmtepompen geproduceerd en verkocht. Adsorptiewarmtepompen koelen, 
verwarmen en slaan energie op. Deze unieke technologie is door ARES ontwikkeld en klaar om de markt te 
veroveren. Jij krijgt de kans om in alle vrijheid een verkoop plan op te stellen en een bijdrage te leveren aan 
een duurzame wereld.  

Wat ga je doen 
Als verkoper buitendienst zoek jij ingangen in de markt en verzilver je kansen. Je bent zelfstandig, assertief en 
gericht op het genereren van omzet. Dit doe je op een manier die het beste bij jouw past. De taken omvatten 
onder andere het volgende, het opvolgen leads uit het ARES netwerk. Het uitbreiden van je netwerk en de 
producten van ARES onder de aandacht brengen. Het onderhouden van je relaties en de inzichten in de markt 
uitleggen aan je collega’s van R&D en productie.  

Wat kan je 
Als sales representative ben je in staat om een zelfstandig klantcontacten te onderhouden. Je hebt een 
netwerk binnen de installatietechniek en/of bouw. Je kan deals sluiten die een win-win situatie opleveren. Je 
bent in het bezit van een rijbewijs B. Je spreekt Nederlands, en een tweede taal: Engels of Duits. Je kan trends 
uit de markt signaleren en binnen de organisatie “verkopen”  

Wij bieden 
Een unieke kans om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Nederlandse en Europese huishoudens 
en kantoren. Een parttime/fulltime functie (32 tot 40 uur per week). Een salaris passend bij opleiding en 
werkervaring. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot vaste aanstelling. Uitdagende en gemotiveerde 
werkomgeving met innovatieve en technische collega’s. 

Wie zijn wij 
ARES B.V. te Duiven is een spin-off van de Beijer RTB en de JAZO Group. ARES is sterk gespecialiseerd, en 
internationaal gepositioneerd op het gebied van duurzame energetische productontwikkeling. ARES ontwikkelt 
en produceert SolabCool ’s. ARES werkt nauw samen met internationale en nationale bedrijven, universiteiten 
en kennisinstellingen om nieuwe producten te ontwikkelen voor thermische energieopslag, en warmte- en koude 
productie. Hoogwaardige fundamentele kennis wordt omgezet in concrete producten door onderzoek en 
ontwikkeling. 

Interesse? 
Past deze vacature bij jou en wil je de uitdaging aan gaan om nieuwe duurzame producten te verkopen? Mail 
dan je persoonlijke motivatie en CV naar info@aressystems.nl.  

Voor meer informatie kijk op aressystems.nl en solabcool.nl.  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.  

 
 


