
Wijnkamp Werving & Selectie B.V. 
Ondernemerscentrum “Canaalstaete” 

Kanaalweg 33 
2903 LR  – CAPELLE A/D IJSSEL 

Tel.: 010 – 413 8 444 
e-mail: info@wwns-wijnkamp.nl 

website : www.wwns-wijnkamp.nl 

 
Vergunning CBA/A 99.0238    Kamer van Koophandel Rotterdam 24296312 

Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd onder nr. 296312 
BTW nr: NL 8101.57.615.B.01 

 
Ben jij toe aan de volgende stap in je sales carrière en wil je jouw saleskennis in de elektrotechniek 
verder uitbreiden. Dan ben jij de Accountmanager waar wij naar op zoek zijn. Je wordt hierbij on the job 
wegwijs gemaakt.  
 
Voor onze opdrachtgever, een professionele internationale georiënteerde organisatie in de 
beveiligingstechniek zijn wij voor de regio Rotterdam/Den Haag/Leiden op zoek naar een: 
 
 
FUNCTIE: Ambitieuze spontane Accountmanager Beveiligingsproducten   (M/V) 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 
 
 

 Je geeft op professionele wijze relaties advies op het gebied van safety products.  
 Hierbij kun je denken aan beveiligingsinstallaties/brandmeldsystemen/  

noodverlichtings-, en ontruimingssystemen 
 Je boort nieuwe markten aan binnen de installatiemarkt 
 Zelfstandig offertes opstellen 
 Accountplannen opstellen 
 Meedenken ten einde een goed verkooptraject te kunnen uitvoeren 
 Je wordt ondersteunt door je binnendienst collega, projectleiders en serviceafdeling 
 De werkzaamheden worden grotendeels vanuit huis uitgevoerd waarbij je uiteraard wordt  

voorzien van alle benodigde tools zoals laptop, smartphone en auto van de zaak 
 Om de 2 weken ben je aanwezig op het hoofdkantoor 

  
 
EISEN: 

 Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau d.m.v. diploma 
 Affiniteit en/of in ieder geval interesse in de elektrotechniek 
 Zelfstandig kunnen functioneren 
 Inventief, oplossingsgericht en creatief 
 Klantgericht denken zit in je 
 Woonachtig in jouw regio Rotterdam/Den Haag/Leiden 
 Uiteraard ben je in het bezit van een rijbewijs 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 

 Vast  
 Fulltime  
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
WERKLOCATIE: 
Regio Rotterdam/Den Haag Leiden 
 
SOLLICITATIEWIJZE: 
Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  


