ACCOUNTMANAGER
VACATURE

AMBITIEUZE ACCOUNTMANAGER (40 UUR)
Granit Parts is een sterk groeiende en ambitieuze groothandel en distributeur in hoogwaardige
technische onderdelen voor de landbouwmechanisatie, tuin- & park-, bouwmachines, hydrauliekbedrijven en bedrijfsvoertuigen in geheel Europa.
Om onze ambities in de komende jaren vorm te geven zijn wij op zoek
naar een accountmanager ter versterking van ons verkoopteam.
Functie-omschrijving
Onze nieuwe accountmanager is dé sparringpartner voor onze (potentiële) relaties op het gebied van technische oplossingen en onderdelen. Je bezoekt en onderhoud bestaande en nieuwe relaties in
West/Midden Nederland. Door een goede band op te bouwen met
jouw klant ontdek je nieuwe verkoopkansen, verhoog je de klanttevredenheid en geef je vorm aan de groei van onze organisatie. Vanzelfsprekend stel je offertes op, onderhandel je over contractvoorwaarden en sluit je overeenkomsten. Het gehele verkoopproces is aan
jou toevertrouwd. Je maakt onderdeel uit van ons verkoopteam en
rapporteert aan de directie.
Competenties
• Een proactieve, gedreven, ondernemende en flexibele werkhouding;
• Commercieel en technisch inzicht;
• Betrouwbaar, oplossings-, resultaat-, en klantgericht;
• Uitstekende commerciële, communicatieve en zelfreflecterende vaardigheden.

Opleiding, kennis en werkervaring
• Afgeronde Mbo/Hbo-opleiding;
• Sterke affiniteit met de landbouw, groensector of één van de genoemde branches;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Beheersing van de Duitse taal is een pré.
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een commerciële functie.
Wat bieden we
Granit Parts biedt je een internationale omgeving waarin je jezelf kunt
ontplooien en veel vrijheid van handelen hebt. In onze informele, ambitieuze organisatie kun jij het beste uit jezelf naar boven halen. Vanzelfsprekend hoort hier een passend salaris bij. Ook zorgen wij ervoor dat je
alle middelen ter beschikking hebt, zodat jij je voor de volle 100% kan
concentreren op het vergroten van onze klanttevredenheid en groei.
Informatie
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je brief met motivatie en CV
naar Erik Jansen, directeur Granit Parts Nederland, via erik.jansen@
granit-parts.com. Je mag natuurlijk altijd bellen voor meer informatie.
Dit kan via 0314-684741.
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