Vacature Accountmanager buitendienst m/v
Wij zijn per direct op zoek naar een fulltime accountmanager buitendienst ter versterking van ons
team.

Functieomschrijving
Je gaat persoonlijke beschermingsmiddelen demonstreren en verkopen. Dat zijn technisch
hoogwaardige en soms zelfs innovatieve artikelen die het werken op de werkvloer voor de individuele
persoon veiliger en vaak ook comfortabeler maken. Je bent verantwoordelijk voor acquisitie en het
beheren en behouden van klanten en fungeert als professioneel en betrouwbaar aanspreekpunt voor
inkopers, bedrijfsleiders en directeur-eigenaren. Door jouw commerciële daadkracht in combinatie met
advies op maat weet je tot succesvolle resultaten te komen. Door een goede samenwerking met de
binnendienst kom je tot een hoog serviceniveau voor jouw klanten. Je bent omzetverantwoordelijk en
je rapporteert aan de verkoopleider.

Functie-eisen
Werk- en denkniveau is MBO+/HBO. Je bent een commerciële en resultaatgericht persoon met
initiatief, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Door jouw goed ontwikkelde communicatieve
vaardigheden ben je prima in staat op ieder niveau contacten te leggen en te onderhouden. Je bent
deskundig, service gericht, gestructureerd, gemotiveerd en stressbestendig. Je kunt je prima inleven
in de wensen en behoeften van klanten en je bent pas tevreden wanneer de deal rond is. Daarnaast
kan je zelfstandig werken, waarbij je de samenwerking met collega-accountmanagers en de
binnendienst niet uit het oog verliest. Je hebt ruime commerciële buitendienstervaring en bij voorkeur
affiniteit met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wij bieden


Een arbeidscontract met marktconforme voorwaarden



Een verantwoordelijke en afwisselende functie in een financieel gezond bedrijf



Een plek in een enthousiast en gemotiveerd team

Over AVN
Arbo Veiligheidscentrum Nederland (AVN) specialiseert zich als importeur en groothandel in levering
van Persoonlijke Beschermingsmiddelen aan industrie, bouw, civiel technische sector, technische

diensten, overheden, zorgsector en tal van andere organisaties en instellingen.
Het leveringsprogramma wordt voortdurend aangepast aan de eisen en voorschriften uit de
Arbowetgeving, de wensen en ervaringen van onze klanten en uiteraard aan onze eigen inzichten.
AVN onderscheidt zich op een groot aantal vlakken maar is in de branche leidend in service en
klantvriendelijkheid. Daarnaast is AVN trots op zijn reputatie als solide partner en goede werkgever.

Reageren
Ben jij een betrokken teamspeler met een positieve instelling? Stuur dan snel je motivatiebrief, CV en
foto naar:
Arbo Veiligheidscentrum Nederland
Diamantlaan 65
2132 WV Hoofddorp
t.a.v. Saskia Wagenaar
Mailen naar swagenaar@avn-ned.com mag natuurlijk ook.
www.avn-ned.com

