LET US ENTERTAIN YOU WITH A POSITION AT MERTENS AVR:
MANAGER RENT, SALES AND PRODUCTION SUPPORT
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MERTENS AVR
VACATURE MANAGER RENT, SALES AND PRODUCTION SUPPORT

Mertens AVR is op zoek naar een Manager Rent, Sales and Production Support. In die functie
zorg je voor de kwalitatieve en efficiënte invulling van onze dry hire en technische producties.
Dit doe je door het verlenen van technische, commerciële en planmatige ondersteuning
bij het voorbereiden, plannen en opvolgen van opdrachten. Als Manager Rent, Sales and
Production Support vul je met andere woorden een sleutelpositie in binnen Mertens AVR: het
zijn jouw technische expertise, commerciële ingesteldheid en talent voor planning die aan
de basis liggen van de kwaliteit van onze verhuur en producties.
#doorgedreventechnischekennis #zakelijkinzicht #dryhire #producties 			
#crossandupselling #planning #sterkepersoonlijkheid #volvertrouwen

MERTENS AVR
Mertens AVR is een van de toonaangevende verhuurbedrijven op vlak van audio-, licht- en
rigging-apparatuur in Nederland en hét aanspreekpunt voor complexe audiovraagstukken.
We onderscheiden ons door een eenvoudige maar uiterst effectieve combinatie van
Groningse nuchterheid en efficiëntie, zeer sterke technische kennis en een persoonlijke
aanpak.
We focussen op dry hire en op de technische productie van evenementen. De pijlers daarvoor
zijn:
-

een sterk uitgebouwd en hoog-kwalitatief aanbod van materialen met zowel grote
volume-items als specials;

-

een klein sterk team;

-

een eigen Mertens AVR-DNA waarin de kwalitatieve lat hoog ligt, waarin je moet durven
hoogspringen en creatief zijn en waarin nooit ingeboet wordt op kwaliteit.
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De sectoren waarin we actief zijn, zijn onder meer:
-

belevingsevenementen: het Pauperparadijs, Jumping Jack (TT-circuit Assen), Friesean
Proms,

-

festivals: Kingsland Groningen, Castlefest, Festival der Aa, Bevrijdingsfestival Groningen,
Night of the Koemarkt

-

theatertours: The Story of Robbie Willams met Charly Luske, Martijn Fischer, Woodstock
Legends

-

bands: Suzanne&Freek, Danny Vera, Rondé

-

corporate events: IAAPA 2019 Parijs, Hertog Jan Prestige Dagen, GEO Promotion
Conferentie,

-

events: Eurosonic Noorderslag, FBK Games

FUNCTIEOMSCHRIJVING
RESULTATEN
-

Op basis van doorgedreven technische kennis en zakelijk inzicht, genereer je omzet
door relatiemanagement, de werving van nieuwe klanten/opdrachten, door up-sellling
en cross-selling en tot slot door het ontwikkelen van kansen in de markt.

-

Je versterkt de naam en reputatie van het bedrijf als een expert in complexe
audiovraagstukken door de dry hire en technische producties op een hoog niveau in
te vullen.

-

Door je kennis, ervaring en proactieve ingesteldheid zien klanten je als een betrouwbare
en betrokken expert en als een partner in het realiseren van hun vraag.

-

Je versterkt het Mertens-team (intern en freelance-kring) door het doorgeven van
kennis en ervaring en door constructieve sturing.

-

Je zet een internationale klantenkring op voor high end audio-opdrachten op vlak van
dry hire en producties.
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HOOFDTAKEN
-

het begeleiden van binnenkomende vragen van klanten m.b.t. dry hire en producties. De
begeleiding is een integraal tra ject van aanvraag tot retour waarbij je vanuit technisch
en commercieel oogpunt de beste oplossing zoekt voor zowel de klant als Mertens AVR.
Daarbij zijn kwaliteit en service altijd leidend. De centrale taken zijn:
-

offertebeheer: adviseren, opstellen, overleggen, aanpassen en finaliseren van
offertes;

-

cross-selling en up-selling: het analyseren van aanvragen voor dry hire en
producties voor cross- en up-selling en dit altijd vanuit het standpunt dat de up/
cross-selling een technisch en kwalitatief voordeel moet opleveren voor de klant;

-

voorraadbewaking: zorgen voor een optimale, kwalitatieve technische invulling
van de vraag van de klant en dit tegen de achtergrond van de noden van andere
dry hire vragen en producties;

-

inkoop/inhuur: waar nodig het realiseren van de nodige inhuur/inkoop met oog
voor zowel de beste commerciële deals als lange termijn klantenrelaties;

-

(ondersteuning van) productievoorbereiding: zelf voorbereiden van producties
of het bijstaan van productieleiders voor de technische invulling van producties
(theater, festival, corporate, musicals, speciale events....). Binnen de voorbereiding
kijk je zowel naar planning van materiaal als van crew en transport.

-

samenwerking met het magazijn en de technische dienst voor een vlotte schakeling
tussen planning, voorbereiding, retour en update van het voorraadsysteem;

-

sparringpartner van de CEO voor invulling van producties, inkoop, organisatie ... ;

-

opzetten van een internationale klantenkring voor high end audio (dry hire en
producties).
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TALENTEN
-

sterke en uitgebreide technische kennis van materialen en programma’s met een sterke
focus op audio en een zeer gedegen vertrouwdheid met licht, rigging en video;

-

zelfstandig en proactief kunnen handelen en beslissen binnen de kenmerkende denken werkwijze van Mertens AVR;

-

sterke praktische en organiserende vaardigheden om te kunnen puzzelen in een
regelmatig veranderende context met een groot aantal parameters;

-

sterke commerciële, communicatieve en sociale vaardigheden om als een kameleon
doelstellingen zoals kwaliteit, omzet en klantvriendelijkheid met elkaar te verweven.

PROFIEL
-

stressbestendig, flexibel, accuraat, creatief, analyserend;

-

zelfzeker en overtuigend en dit vanuit een constructieve, positieve attitude;

-

leidinggevende teamspeler;

-

ondernemende instelling.

OPLEIDING, KENNIS EN ERVARING
-

minimaal 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie in de branche;

-

minstens HBO werk- en denkniveau;

-

kennis en beheersing van Microsoft programma’s en Rentman. Ervaring met
tekenprogramma’s is een pluspunt;

-

minimaal rijbewijs B, een rijbewijs BE en C is een pluspunt.

AANBOD
-

voltijds contract van 1 jaar met na positieve evaluatie een verlening voor onbepaalde
duur;

-

competitief verloningspakket

Interesse of vragen? Neem dan contact op met Chris Mertens via chris@mertens-avr.nl
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