
- Accountmanager 
Voor onze vestiging in Gemert zijn wij wegens groeiende orderportefeuille op zoek naar een:

De functie 
In de rol van Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het verwerven van opdrachten
(verkoop) voor het leveren en monteren van ramen, deuren, gevels etc. voor nieuwbouw- en
renovatieprojecten in de woningbouwsector. De Accountmanager draagt zorg voor het maken
van rapportages, het acquireren van nieuwe relaties, het onderhouden van bestaande relaties,
het persoonlijk realiseren van het jaarlijks vast te stellen target en het geven van advies.
 
Wij zoeken 
Als Accountmanager maakt je deel uit van het commercieel technisch team en neem je deel
aan het commercieel/technisch overleg. Daarnaast heb je regelmatig overleg met de
Commercieel technisch manager en heb je contact met alle geledingen binnen de organisatie. 
Het contact is voornamelijk intern met de medewerkers van de afdeling 
Calculatie/werkvoorbereiding. Extern heb je contact met opdrachtgevers en leveranciers.

Functie eisen
- Je bent in het bezit van een afgeronde Hbo opleiding;
- Daarnaast heb je minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van Accountmanager;
- Goede contactuele eigenschappen;
- Goed in het verwerven van nieuwe klanten en onderhouden van relaties;
- Je bent een Accountmanager die meedenkt in het hele proces;
- Een goed ontwikkeld cijfermatig inzicht, analytisch en accurate werkhouding zijn op jou 
van toepassing.

Interesse in deze functie?

 

Stuur dan jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar Driessens, Sint Antoniusstraat 13, 6097 ND 
Panheel t.a.v. mw. Tamara Sonnemans of mail naar tamara.sonnemans@driessens.nl
(personeelsfunctionaris). Voor vragen omtrent de functie-inhoud kun je terecht bij
Kees Vlaanderen (commercieel technisch manager) tel. 088-0454752.

 088 0454 700
 WWW.DRIESSENS.NL

ST. ANTONIUSSTRAAT 3
6097 ND PANHEEL

Wij bieden
Een leuke baan in een prettige werkomgeving met een persoonlijke benadering, korte lijnen
en waarin je jezelf kunt ontwikkelen door interne opleiding. Verder bieden wij een passend
salaris conform de bijbehorende cao en prima secundaire voorwaarden.  


