
 

Vacaturebeschrijving  

Wij zijn een Europees opererende onderneming, gespecialiseerd in de fabricage, import en export van 
bevestigingsartikelen.  

De verkoop en distributie vindt plaats vanuit ons centrale magazijn in Hellevoetsluis. Onze klanten zijn 
inkoopverenigingen, handelsondernemingen en grote industriële bedrijven. Kijk op onze website voor meer informatie.  

 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega op MBO niveau die voldoet aan het hieronder beschreven profiel: 

Accountmanager B2B binnendienst 
(Nationaal/internationaal, fulltime) 

Functieomschrijving: 

Als Accountmanager in de bevestigingsartikelen branche bestaat de functie uit de volgende taken: 

• Het verzorgen en opvolgen van offertes;  

• Onderhouden en verder uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties in de ijzerwarenbranche, in Nederland en/of 
buitenland; 

• Omzet en marge doelstellingen bewaken en proactief handelen;  

• Zelfstandige functie waarin orders worden afgehandeld; 

• Als eerste aanspreekpunt voor de klanten ondersteun je hen met oplossingsgerichte adviezen op maat;  

• Deelnemen aan beurzen en andere evenementen ter promotie van onze producten; 

• Volgen van trends en ontwikkelingen in de markt en hier op inspelen; 

• Je rapporteert direct aan Verkoopleider. 

Binnen de organisatie van GebuVolco heerst een open en directe sfeer. Spreekt bovenstaande tekst je aan en beschik je over 

de volgende capaciteiten, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Functie-eisen Accountmanager: 

• MBO / HBO werk- en denkniveau met commerciële inslag; 

• Affiniteit met ijzerwaren en het gebruik daarvan; 

• Enkele jaren werkervaring bij een bedrijf welke internationaal verkoopt. 

 

Competenties: 

• Teamspeler, relatiebouwer, netwerker; assertief, doortastend; 

• Goede adviserings- en onderhandelingsvaardigheden; 

• Mondelinge- en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. Duitse alleen mondeling; 

• Commercieel denken en handelen; 

• Cijfermatig inzicht is een must, kunnen werken met MS Excel; 

• Klantgericht, proactief en een goed organisatievermogen. 

  

Wat bieden wij? 

• Marktconform salaris met bonusmogelijkheden. CAO Metalektro;  

• Een baan bij een productie, import en export bedrijf met relaties in Azië en heel Europa; 

• De kans om jezelf te ontwikkelen doordat je veel vrijheid krijgt en je eigen klantenkring; 

• De kans om je talent Internationaal verder te ontwikkelen; 

• Energieke werksfeer, wij houden van doorpakken. 

Uw sollicitatie, voorzien van CV en motivatie kunt u richten aan; vacature@gebuvolco.nl 

 


