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Persbericht

Christian Erles nieuwe Vice President Sales
International bij Pilz - gereorganiseerde
verkoopafdeling met nieuwe leider

Ostfildern, 22.08.2017 - Mondialer en internationaler:

automatiseringsbedrijf Pilz uit Ostfildern heeft de reorganisatie

van zijn internationale verkoopafdeling voltooid. Als nieuwe

Vice President Sales International is Christian Erles aan de top

verantwoordelijk voor de internationale verkoopactiviteiten.

  

De 47-jarige Christian Erles studeerde Elektrotechniek en

Bedrijfseconomie en behaalde daarbij de titels Dipl.-Ing. (FH)

Elektrotechnik, Master of Science IT en Master of Business

Administration. Voor zijn dienstverband bij Pilz was hij werkzaam bij

ABB als Head of Global Sales &amp; Marketing PLC in de business

unit Process Automation.
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"De klantgerichtheid staat centraal, wij stemmen onze strategie en

doelstellingen nog duidelijker op de desbetreffende nationale

markt", zegt Erles. Daarbij spelen vooral de 40

dochterondernemingen van Pilz als belangrijkste schakel met de

klant een sleutelrol: "Ze staan dicht bij de klant en begrijpen zo hun

behoeften en eisen het beste", benadrukt Erles.

Binnen de verkoopafdeling heeft Pilz behalve Sales Support en

Regional Management vooral de divisie Business Development

verder uitgebreid. "Dat is belangrijk om niet alleen nieuwe

bedrijfsactiviteiten te ontplooien, maar ook om behoeften van

klanten nog beter in onze producten te implementeren", aldus

Christian Erles.

Christian Erles is de opvolger van Klaus Stark, die nu hoofd

Innovatiemanagement van het Zwabische familiebedrijf is.
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Bijschrift: Christian Erles is de nieuwe Vice President Sales International bij
automatiseringsbedrijf Pilz
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Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 187621

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/PilzNederland

http://twitter.com/Pilznederland

http://www.youtube.com/Pilz1Nederland

http://www.linkedin.com/company/pilz-nederland

Contactpersoon voor journalisten

Perscontact
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