
 

 
 
 
 

Heb je ervaring als accountmanager en beschik 
 je over een goede dosis ambitie?  

Lees dan snel verder! 
 
Goede infrastructuur is onmisbaar in onze moderne samenleving. Spijkerman Prefab Solutions 
in Amersfoort is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van veilige en geconditioneerde 
prefab betonnen behuizingen, voor netwerken t.b.v. elektr iciteit, gas, telecommunicatie en 
meet- en regelsystemen - zoals het spoorwegnet. Daarnaast leveren wij prefab 
betonelementen voor diverse toepassingen. Lees hier verder over ons: www.spijkermanbv.nl 
 
 

Wij zi jn per direct op zoek naar een ful l t ime (m/v) beschikbare 
 

ACCOUNTMANAGER BELGIË/LUXEMBURG 
 

 
Wat houdt deze functie in?  
Als accountmanager fungeer je als intermediair tussen Spijkerman en onze relaties. Jouw doelgroep 
kun je o.a. vinden in de netbeheerders, energiebedri jven, instal lateurs, industrie en overheid. Je 
ontwikkelt haalbare plannen voor de commerciële activiteiten, waaronder het realiseren van de 
verkoopdoelen. Op basis van de visie en strategie van het commercieel plan voor België/Luxemburg 
vertaal je deze naar concrete doelstel l ingen en zorg je voor de implementatie en uitvoering. Je bezoekt 
bestaande klanten en bent vooral zeer actief in het genereren van nieuwe klanten. Voor jouw relaties 
ben je een aanspreekpunt en gesprekspartner op niveau. Je bent omzet- en budgetverantwoordeli jk en 
rapporteert rechtstreeks aan de commercieel manager. 
 
Wat wordt er van je gevraagd? 
•  Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau, het l iefst aangevuld met een 

commerciële opleiding. 
•  Je beschikt over minimaal 3-4 jaar relevante werkervaring, aff initeit en/of ervaring met (elektro-) 

techniek en middenspanning heeft een sterke pré. 
•  Je bent zelfstartend, beheerst de vaardigheden voor acquisit ie en relatiebeheer en weet nieuwe 

klanten aan Spijkerman te binden. 
•  Je bent daardoor veel in het land onderweg. Daarnaast werk je vanuit een home-office. 
•  Je beschikt over commercieel en projectmatig inzicht, brengt zaken in beweging en hebt gevoel 

voor organisatieverhoudingen. Je hebt een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen en kunt 
snel en flexibel reageren op veranderende situaties. Je werkt doortastend en resultaatgericht. Door 
jouw enthousiasme weet j i j  mensen te overtuigen en te binden. 

•  Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse 
taal in woord en geschrift. 

•  Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten gevestigd in het midden van België. 
 
Wij staat daar tegenover?  
Het gaat om een zeer afwisselende en uitdagende functie waar een goed salaris, een auto van de zaak 
en opleidingsmogeli jkheden bij horen. Je wordt goed ingewerkt en kri jgt de ruimte om er, samen met 
het hele Spijkerman-team, een kl inkend succes van te maken. Het is de bedoeling dat je vast in dienst 
komt. Openheid en elkaar kunnen aanspreken vinden wij belangri jk in de omgang. Dit draagt eraan bij  
dat de werksfeer bi j  ons op kantoor door vrijwel al jouw potentieel nieuwe collega’s als prettig en 
collegiaal wordt ervaren. 
 
Voel jij je aangesproken en wil je graag bij het Spijkerman team horen?  
Maak dit dan voor 14 oktober kenbaar door het mailen van jouw CV + motivatie naar: 
info@spijkermanbv.nl  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erwin Uhl 
(commercieel manager): 033 450 61 00 
 
 

Acquisit ie naar aanleiding van deze advertent ie wordt niet op pri js gesteld.  
 

http://www.spijkermanbv.nl/
mailto:info@spijkermanbv.nl

