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

Voor onze opdrachtgever, een organisatie in de bouwbranche verspreid over Nederland met een groot
aantal vestigingen zijn wij voor de regio Zuid Holland op zoek naar een:

FUNCTIE:

Accountmanager met specialisme bouwmaterialen

(M/V)

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
• klanten bezoeken, relaties opbouwen en onderhouden
• verantwoordelijk voor commerciële doelstellingen
• verantwoordelijk voor de offertes en het opvolgen daarvan
• acquisitie plegen
• commercieel technische adviserende rol
• eventuele klachten behandelen
• deelnemen aan netwerkactiviteiten
• introduceren van nieuwe producten

EISEN:
• HBO werk- en denkniveau, richting bouwkunde
• Buitendienst ervaring.
• Ervaring binnen de bouw- en/of houtwereld
• Ruime productkennis
• Kennis van bedrijfsprocessen
• Automatiseringskennis
•

Kennis van de markt

•

Bouwkundige kennis

ARBEIDSOVEREENKOMST:
• Vast
• Fulltime
WERKLOCATIE:
Regio Zuid Holland

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
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SOLLICITATIEWIJZE:
Interesse in deze functie?
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw
interesse naar uit gaat.
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment
in portefeuille hebben.
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status.

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

