“Professional Power Tool Solutions” Ben jij die positieve en in kansen denkende accountmanager die
onze dealers ondersteunt in de verkoop van onze oplossingen? Neem dan contact met mij op!
Jan van de Westelaken, Sales Director Metabo Nederland
.

ACCOUNT MANAGER MIDDEN NEDERLAND (fulltime, m/v)
Over de functie

Jij bent als accountmanager van Metabo verantwoordelijk voor
omzetdoelstellingen in de regio Midden Nederland, bestaand uit
Noord-Holland, Zuid Holland, Utrecht en Gelderland. Daarbij rol je
centrale strategieën op lokaal niveau uit. Samen met mij stel je
regionale groeiplannen op die je daarna zelfstandig ten uitvoer
brengt. Je bouwt relaties op en verder uit met de technische
groothandel middels professioneel relatiebeheer. Verder adviseer je
klanten en eindgebruikers over de toepassingsmogelijkheden van
het volledige productgamma en bied je zoveel mogelijk totaaloplossingen aan. Je werkt nauw samen met verschillende
commerciële afdelingen binnen ons bedrijf. Je rapporteert
rechtstreeks aan mij.

Jouw profiel

Je bent een enthousiaste zelfstandige, commerciële verkoper én
relatiebouwer. Je hebt affiniteit met techniek en je functioneert op
HBO-niveau. Je hebt ervaring met het professioneel beheren van
relaties, waarbij je een duidelijke focus houdt en efficiënt en effectief
te werk gaat. Je bent ondernemend, communicatief sterk,
klantgericht en flexibel, maar hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Je bent
bij voorkeur woonachtig centraal in Nederland.

en arbeidsvoorwaarden. Naast een auto en telefoon van de zaak
zijn de overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
zondermeer goed te noemen. Enthousiaste collega’s die het
merk Metabo graag samen met jou verder uitbouwen.

Over Metabo

Metabo is een toonaangevende producent van professionele
powertools. Dit doen wij sinds 1924, made in Nürtingen Germany.
Wij leveren professionele oplossingen aan industrie, bouw en
outdoor. Dag in dag uit laten Metabo producten hun prestatievermogen, bij professioneel gebruik en onder de meest zware
omstandigheden, wereldwijd zien. Waar professionals zich van
hun beste kant laten zien, moeten ze voor de volle 100% op een
partner kunnen rekenen, om preciezer te zijn: ze moeten op hem
vertrouwen. Daarom is "when it really counts" de kerngedachte
van ons internationale merk

Interesse in deze functie?
Mail jouw CV voorzien van motivatie naar mij, Jan van de
Westelaken via jan.vandewestelaken@metabo.nl of bel me bij
vragen op 0653592054.

Wij hebben wij jou te bieden

Een uitdagende baan bij een internationale organisatie met sterke
innovatie- en groeidrang. Naast veelzijdigheid en veel ruimte voor
eigen inbreng, kun je rekenen op goede opleidingsmogelijkheden

www.metabo.com

