
(English below)
Grimm Audio zoekt een

International Sales Manager (M/V)

om zijn positie in de wereld als toonaangevend bedrijf op het gebied van hoogwaardige hifi en 
professionele audio apparatuur te versterken.

We zijn benieuwd naar je visie op het vergroten van ons marktaandeel in zowel de hifi als de pro audio 
markt. Graag ontvangen we daarom concrete voorbeelden van een aantal “best practices” uit jouw eigen
praktijk. Welke methodes heb je indertijd toegepast en hoe werkte marketing en sales daarin samen? 
Laat zien dat wij deze stappen met jou moeten gaan zetten. 

Kennis
• Heeft affiniteit met muziek, audio, techniek, en vindt kwaliteit belangrijk.
• Heeft bij voorkeur een commerciële opleiding en minimaal 5 jaar relevante ervaring.
• Kan zich goed uitdrukken in de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Beheersing van 

mondeling Duits is een pre.
• Heeft ervaring met (hands on) marketing.
• Heeft kennis van en ervaring met de internationale audiomarkt (hifi en pro) en een uitgebreid 

netwerk in deze markten. 

Houding
• Heeft een goede klik met een jong en enthousiast team dat kwaliteit ademt, en op een relaxte 

maar nauwgezette en vastberaden wijze nieuwe producten ontwikkelt en fabriceert.
• Is sterk in zowel interne als externe communicatie (luisteren & feedback).
• Heeft een competitieve drive.
• Heeft respect voor anderen, is charismatisch en werkt gestructureerd.
• Is - net als de Grimm Audio producten - open, eerlijk en transparant.
• Opereert kostenbewust.
• Bruist van energie en weet die op een efficiënte wijze om te zetten in lange termijn relaties met 

onze strategische partners.
• Werkt in een omgeving waar flexibiliteit en vertrouwen centraal staan.
• Bepaalt zijn eigen agenda en vertrouwt op eigen verantwoordelijkheid.

Ambitie
• Begrijpt en omarmt de missie en visie van Grimm Audio.
• Heeft de ambitie om deze tot een succes te maken.
• Is bereid de wereld te bestormen en schuwt auto en vliegtuig niet.

Werkzaamheden
• Onderhoudt de huidige partnerships en verkent nieuwe afzetmogelijkheden.
• Ontwikkelt nieuwe partnerships in het dealer- en distributienetwerk.
• Onderhoudt contacten met de pers en levert hands-on bijdragen aan marketing.
• Ondersteunt de productmanager met input uit de markt.
• Organiseert trade shows en demo’s bij partners en pers.

Voorwaarden
• Standplaats Eindhoven, werkt vanuit andere locaties in overleg doch draagt zorg voor 

natuurlijke afstemming met het team.
• Een marktconform salaris.
• Prettige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en dito werkomgeving.
• Lease auto.



Grimm Audio

Missie
Grimm Audio bestaat uit een groep van mensen die sterk gemotiveerd is om de audioweergave te 
verbeteren. In onze overtuiging is de audioweergave te verbeteren door op wetenschappelijke wijze te 
streven naar gehoormatige neutraliteit. Met dit inzicht bouwen wij aan de gehele audioketen, "van 
geluid tot geluid". 

Onze audio apparatuur levert een groot gebruiksgemak en totale duidelijkheid in de weergave van 
muziek. Klanten van Grimm Audio zijn muziekliefhebbers en geluidsprofessionals die willen 
vertrouwen op die totale duidelijkheid. Hierdoor kan de boodschap van de artiest optimaal vastgelegd 
worden door de professional en beleefd worden door de luisteraar. 

Wij zijn een vernieuwende en ondernemende partner die zijn relatie met leveranciers, distributeurs en 
dealers wil laten groeien in zowel kwantiteit als kwaliteit. Wij willen een stabiele, inspirerende en 
plezierige werkomgeving bieden voor onze medewerkers.

Visie
Wij gaan de nieuwe markt van kwaliteitsbewuste vermogende muziekliefhebbers aanspreken met 
behulp van onze muzikale totaaloplossing. Wij zien bij deze doelgroep een grote en toenemende 
behoefte om de muzikale boodschap van de artiest zo goed mogelijk te kunnen beleven. Onze missie 
sluit hier goed bij aan. 

Wij spreken de kwaliteitsbewuste muziekstudios en locatieopnamebedrijven aan met een combinatie 
van transparant geluid, betrouwbaarheid en slimme functionaliteit. Onze nevenactiviteiten in de 
muziekwereld zorgen voor extra naamsbekendheid en goodwill.

Producten die wij ontwikkelen zijn gebaseerd op een totaalconcept, waarbij alle elementen in het 
systeem volledig geintegreerd en op elkaar afgestemd zijn voor een optimaal resultaat. Een 
aantrekkelijke vormgeving is hierbij belangrijk. Onze productcatalogus beslaat de essentiële onderdelen 
van de gehele audioketen. Wij delen onze kennis met de klant, die hiermee een optimale beleving kan 
creëren.

Wij benaderen onze klanten met het muzikale resultaat, niet met de techniek die dit mogelijk heeft 
gemaakt. 

Sollicitatiebrieven met relevante CV en je “best practices” beschrijving kunnen gestuurd worden aan:

Grimm Audio
Guido Tent
Egelstraat 2
5622 AK Eindhoven

guido@grimmaudio.com



Grimm Audio is looking for an

International Sales Manager (M/F)

to help strengthen its position in the world as a leading company in high-quality hi-fi and professional 
audio equipment.

We are curious for your vision on increasing our market share in hifi and pro audio. Please send us some
concrete examples of “best practices” from your own experience. Which methods did you use, and how 
did marketing and sales combine in this? Show us why we should walk this road with you.

Knowledge
• Has affinity with music, audio, technology and finds quality important.
• Preferably has a commercial education and at least 5 years of relevant experience.
• Can express himself well in Dutch and English, both orally and in writing. German is a plus.
• Has experience with (hands on) marketing.
• Has knowledge of and experience with the international audio market (hi-fi and pro) and a large 

network in these markets.

Attitude
• Has a good connection with a young and enthusiastic team that breathes quality, and develops 

and manufactures new products in a relaxed but meticulous and determined manner.
• Is strong in both internal and external communication (listening & feedback).
• Has a competitive drive.
• Respects others, is charismatic and works in a structured way.
• Is, like Grimm Audio products, open, honest and transparent.
• Operates cost-consciously.
• Is full of energy and knows how to efficiently convert that into long-term relationships with our 

strategic partners.
• Works in an environment where flexibility and trust are central.
• Determines his own agenda and relies on his own responsibility.

Ambition
• Understands and embraces Grimm Audio's mission and vision.
• Has the ambition to make these a success.
• Is willing to take the world by storm and is not afraid of cars and planes.

Activities
• Maintains current partnerships and explores new sales opportunities.
• Develops new partnerships in the dealers and distributors network.
• Maintains contacts with the international press and offers hands-on contribution to marketing.
• Supports the product manager with input from the market.
• Organizes trade shows and demos at partners and press.

Conditions
• Based in Eindhoven, may work from other locations but ensures natural coordination with the 

team.
• A competitive salary.
• Pleasant primary and secondary employment conditions and ditto working environment.
• Lease car.



Grimm Audio

Mission
Grimm Audio is driven to improve the audio experience. We are convinced that audio playback quality 
can be improved by striving for perceptual neutrality, using a scientific approach. With this insight, we 
build the entire audio chain, "from sound to sound".

Our audio equipment delivers an optimal user experience and total clarity in the presentation of music. 
Customers of Grimm Audio are music lovers and sound engineering professionals who want to rely on 
this total clarity, since it offers them the possibility to create or experience the message of the artist in 
such a way that the listener is deeply touched.

During the development phase, we aim for an overall concept, in which all functions are integrated in a 
smart way and are intuitive to use. The result is more than the sum of its parts, our products invite 
people to create or experience music in a more beautiful way. 

We are an innovative and enterprising partner who likes to see his relationship with suppliers, 
distributors and dealers flourish quantitatively as well as qualitatively. We like to offer our employees a 
stable, inspiring and enjoyable working environment. 

Vision
We are appealing to the new market of quality-conscious wealthy music lovers with our musical total 
solution. We see a great and increasing need among this target group to experience the artist's musical 
message in the best possible way. Our mission fits in well with this.

We address the quality-conscious music studios and location recording engineers with a combination of 
transparent sound, reliability and smart functionality. Our side activities in the music world provide 
extra brand awareness and goodwill.

The products that we develop are based on a concept, in which all elements in the system are fully 
integrated and controlled for an optimal result. An attractive design is important. Our product catalog 
covers the essential parts of the entire audio chain. We share our knowledge with the customer, which 
aids him to create an optimal experience.

We approach our customers with the musical result, not with the technology that made it possible.

Application letters with relevant CV and “best practices” document can be sent to:

Grimm Audio
Guido Tent
Egelstraat 2
5622 AK Eindhoven

guido@grimmaudio.com


