
 

 
Heb je ervaring als sales/accountmanager en beschik 

 je over een goede dosis ambitie?  
Lees dan snel verder! 

 
Goede infrastructuur is onmisbaar in onze moderne samenleving. Spijkerman Prefab Solut ions in 
Amersfoort is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van vei l ige en geconditioneerde prefab 
betonnen behuizingen, voor netwerken t.b.v. elektr ic iteit, gas, telecommunicat ie en meet- en 
regelsystemen - zoals het spoorwegnet. Daarnaast leveren wi j prefab betonelementen voor 
diverse toepassingen. Lees hier verder over ons: www.spijkermanbv.nl  
 

W ij zijn per direct op zoek naar een full t ime (m/v) beschikbare 
 

ACCOUNTMANAGER  
 
Wat houdt deze functie in?  
Als accountmanager fungeer je als intermediair  tussen Spi jkerman en onze relat ies. Jouw 
doelgroep kun je o.a. vinden in de netbeheerders, energiebedri jven, installateurs, industr ie en 
overheid. Je ontwikkelt haalbare plannen voor de commerciële act iviteiten, waaronder het 
real iseren van de verkoopdoelen. Op basis van de visie en strategie van het commercieel  plan 
voor Nederland, vertaal je deze naar concrete doelstell ingen én zorg je voor de implementatie 
en uitvoering. Je bezoekt bestaande klanten en bent vooral actief in het genereren van nieuwe 
klanten. Ten slotte ben je omzet- en budgetverantwoordel i jk en rapporteer je rechtstreeks aan 
de directeur. 
 
Wat wordt er van je gevraagd? 
 Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau, bi j voorkeur aangevuld met een 

commerciële opleiding. 
 Je beschikt over minimaal 3-4 jaar relevante werkervaring.  
 Aff initei t en/of ervaring met techniek is een pré. 
 Je kunt klantrelat ies goed onderhouden en weet zel fstandig nieuwe klanten aan Spi jkerman 

te binden.  
 Je beschikt over commercieel inzicht en brengt  zaken in beweging. 
 Je hebt een probleemoplossend vermogen en je kunt snel en flexibel  reageren op 

veranderende si tuat ies.  
 Je werkt doortastend en resul taatgericht.  
 Je hebt uitstekende communicat ieve vaardigheden en beheerst de Duitse en Engelse taal  in 

woord en geschrif t. 
 Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten gevestigd in het midden van het land. 
 
Wat staat daar tegenover?   
Een zeer afwisselende en uitdagende functie voor iemand die ondernemend is ingesteld. Samen 
met het Spi jkermanteam kri jg je alle ruimte om successen te behalen.  Als beloning hiervoor 
hebben we een winstdelingsregeling. Het is de bedoeling dat je bi j ons in vaste dienst aan de 
slag gaat. Daarnaast lunchen we regelmatig gezamenli jk  en bieden we de mogeli jkheid om voor  
of na het werk te sporten. Bi j Spijkerman staan we, samen met onze 22 medewerkers, voor 
openheid en eerl i jkheid. Plezier staat bi j ons hoog in het vaandel!  
 
Denk jij  dat deze functie op jouw li jf geschreven is?  
Stuur je cv en motivatiebrief vóór 12 jul i 2019 naar info@spi jkermanbv.nl. Voor  meer informatie 
over de funct ie kan je contact opnemen met Erwin Uhl (commercieel manager)  
via 033 450 61 00.  
 
 
 
 
 

Acquisi t ie naar aanleiding van deze advertent ie wordt  niet op pr i js  gesteld.  

 


