
SHUFFLE-MIX

Zie jij hier gebak in? Durf jij het aan om deze functie aan te nemen? Reageer dan snel want 
Shuffle-Mix zoekt nu zo’n Commercieel Technisch Verkoper.

Als Commercieel Technisch Verkoper ben jij het gezicht naar buiten. Met buiten bedoelen 
wij de hele wereld. Jij zorgt voor de marketing (online en beurzen) en de verkoop van onze 
producten (rechtstreeks of via onze agenten). Jij configureert voor onze klanten de slimste 
oplossingen voor hun productieprocessen. Uiteraard weet je daarna de klant te overtuigen 
dat de gekozen oplossing de beste is voor de klant. Als het nodig is ga je naar de klant toe, 
met een systeem achterin de bus, en laat je de machine performance in de bakkerij live 
zien.

Om deze functie aan te kunnen heb je een HBO werk- en denkniveau, heb je (internationale)
verkoop ervaring en heb je technisch inzicht. Kennis van de voedingsindustrie, met name 
banket, is geen must maar is wel makkelijk in deze functie. Daarnaast moet je van reizen 
houden en ondernemend ingesteld zijn. Je beheerst op zijn minst de Engelse taal. 

Wil je meer weten over deze veelzijdige en afwisselende baan en de daarbij behorende 
arbeidsvoorwaarden, reageer dan naar mij, Erik Kamphuis.
Dit kan per mail, erik@shufflemix.com, of bel direct 06 10 89 00 76.
Ik hoop je snel te spreken!

Internationale verkoop, techniek, marketing, ondernemen en voeding zijn de ingrediënten voor de

Commercieel Technisch Verkoper
bij Shuffle-Mix B.V.

Shuffle-Mix is een innovatief bedrijf, gevestigd in Barneveld. Wij ontwerpen, produceren 
en verkopen machines voor de voedingsindustrie over de hele wereld. En dat doen wij 
al bijna 25 jaar. Een klein bedrijf met korte lijnen dat veel verantwoordelijkheden bij 
de medewerkers legt. Verder hebben wij een no-nonsense cultuur, zonder onnodige 
vergaderingen, budgetten, rapportages etc. maar met een sterke focus op onze klanten. 

Shuffle-Mix B.V.
Gildeweg 20
3771 NB Barneveld
T: 0342 45 03 22
info@shufflemix.com
www.shufflemix.com


