Vacature Accountmanager
Gezien de explosieve groei die ons bedrijf Mouthaan & Interhijs, m.i.v. 1 januari 2015
onderdeel van het wereldwijd opererend bedrijf SpanSet Inter doormaakt, zijn wij op
zoek naar een Accountmanager met kennis van en affiniteit met de hijs- en heftechniek,
vastzetten van lading en veilig werken op hoogte.
In deze functie ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe klantrelaties
in de hijs- en heftechniek, en het uitbreiden van bestaande relaties in hoofdzakelijk Zuid Holland
en Brabant.
Je maakt een plan van aanpak bespreekt deze met directie en vervolgens ga je gericht te werk.
Je bezoekt relaties uit jouw eigen netwerk en je zoekt nieuwe relaties op om de diverse hijs &
hefoplossingen onder de aandacht te brengen.
Jouw kennis, kunde en gunfactor zorgen ervoor dat je nieuwe relaties aan je weet te binden.
Taken van de Accountmanager Hijs en Heftechniek:





Het opzetten, realiseren en controleren van verkoopplannen, -budgetten en bijbehorende marges.
Het actief benaderen van en het houden van contacten met (potentiële) klanten in de regio en
het adviseren over en verkopen van inspectie, keuring en producten.
Het bezoeken van klanten en het geven van algemene bedrijfspresentaties en product specifieke presentaties.
Het opvolgen van uitgebrachte offertes volgens afgesproken procedures.

Functie eisen voor de Accountmanager Hijs en Heftechniek:





Een afgeronde MBO/HBO opleiding, in een technische richting (pre) en in het bezit van aanvullende
commerciële cursussen en/of opleidingen.
Een aantal jaren relevante werkervaring in een commercieel technische functie, waarbij kennis van
hijs- en heftechniek en/of aanverwante producten een zeer grote pre is.
Zeer goede communicatieve, overtuigende en adviserende vaardigheden.
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden de Accountmanager Hijs en Heftechniek:



Een zeer afwisselend takenpakket met veel verantwoordelijkheid en vrijheid.
Een marktconform salaris, aangevuld met een leaseauto, laptop en mobiele telefoon.
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