Veeneman b.v. in Apeldoorn is een fabrikant en importeur van een breed pakket aan
professionele producten voor de bouw en industrie. Deze producten worden via bijna alle
groothandelaren en inkoopcombinaties in Nederland gedistribueerd.
Naast het verhandelen van standaardproducten zoeken wij voortdurend naar innovatieve
oplossingen. Zo zijn wij in staat om uniek maatwerk te leveren. Hierbij produceert
Veeneman b.v. kwalitatieve deelassortimenten voor haar handelspartners onder een private
label. Veeneman is gevestigd in Apeldoorn en heeft ongeveer 25 medewerkers.
Veeneman b.v. is op zoek naar een

Accountmanager Bouw en Industrie
40 uur
De functie
In deze uitdagende buitendienstfunctie voor de regio West en Midden-Nederland ben je een
echte ondernemer die zelfstandig onze klanten adviseert over onze dienstverlening en
ervoor zorgt dat zij zich aan ons binden. Onze klanten zijn o.a. handelaren in bouwmaterialen, groothandels en grote inkooporganisaties. Je herkent commerciële kansen, pakt deze
direct op en kunt zelfstandig complexe en technische advies- en offertetrajecten opstellen en
presenteren. Hierbij weet je precies wat elke klant nodig heeft en weet je maatwerk te
leveren.
Het is ook jouw taak om onze productgroepen (Eibenstock, Swinko, Eurolux, Connectra en
Vetec) nóg beter op de kaart te zetten. Door de informatievoorziening over de allernieuwste
trends, ontwikkelingen en productinnovaties, investeer je in bestaande relaties. Ook initieer
je activiteiten zoals klantenbijeenkomsten waarbij je jouw activiteiten toetst aan de hand van
een ambitieus en door jezelf opgesteld operationeel plan.
In jouw functie werk je intensief samen met de twee andere accountantmanagers.
Jouw achtergrond
We willen graag kennismaken met jou als je:






HBO werk- en denkniveau hebt en technische affiniteit bij voorkeur een technische
MBO-opleiding (niveau 4)
al een aantal jaar (minimaal 3 jaar) relevante werkervaring hebt in een buitendienstfunctie, bij voorkeur in de bouw of industrie
een proactieve en commerciële instelling hebt
een sterke persoonlijkheid bent die mensen weet te enthousiasmeren
makkelijk contact legt en in staat bent om vertrouwensrelaties met klanten op te
bouwen
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flexibel bent en nauwkeurig werkt
daadkrachtig en doel- en resultaatgerichtheid bent

Wij hebben je veel te bieden
Ga je bij ons aan de slag, dan krijg je een verantwoordelijke en uitdagende baan met veel
vrijheid en natuurlijk een eigentijdse beloning. Je werkt in een kleinschalig familiebedrijf met
een informele werksfeer.
De sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken. Deze procedure wordt in opdracht van
Veeneman b.v. verzorgd door Boon Accountants Belastingadviseurs.
Vragen?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marith Schraven
(personeelsfunctionaris Boon). Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06 - 465 980 64.
Belangstelling?
Ben jij de nieuwe collega die ons team komt versterken? Stuur dan een sollicitatie ter attentie
van Margaret v.d. Put (salaris-)administrateur, m.van.der.put@boon.nl, te bereiken op
telefoonnummer: 055 - 549 85 00.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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