LEADER IN HIGH TEMPERATURE
SOLUTIONS

INSULCON B.V., een uitdagend en dynamisch industrieel bedrijf in hittebestendige isolatiematerialen
bestaat bijna 40 jaar en breidt nog steeds uit.
-

Heb jij een vlotte babbel en ben je in het bezit van zeer goede communicatietechnieken en
communicatieve vaardigheden? Overtuigingskracht?
Kun jij de vragen en de wensen van een klant goed vertalen richting onze afdeling verkoop
binnendienst?
Durf jij de markt te onderzoeken en te betreden op zoek naar nieuwe kansen?
Zie jij waar potentiële nieuwe kansen liggen of waar nieuwe klanten te vinden zijn?
Ben je technisch onderlegd?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

ACCOUNTMANAGER (Fulltime 40 uur)

Werkzaamheden zijn onder andere:
Het onderhouden van bestaande klanten en het maken van contacten bij nieuwe klanten.
Je zorgt voor het in kaart brengen van de klantorganisatie, je analyseert de klantbehoefte en
in overleg met de klant en verkoop binnendienst zoek je naar een passende oplossing voor
de klant.
Je signaleert nieuwe trends en ontwikkelingen.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het behalen van de specifiek geplande omzet.
Wij bieden:
Een uitdagende en veelzijdige functie bij een dynamisch bedrijf waarin collegialiteit en een
goed resultaat voorop staan.
Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Grote mate van vrijheid en zelfstandigheid.
Verder beschik je over de volgende vaardigheden:
Afgeronde MTS of HTS opleiding (voorkeur WTB).
Aantoonbare commerciële ervaring bij voorkeur in een technische productie omgeving.
Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
Goede communicatieve vaardigheden; je profileert je op verschillende niveaus als een
prettige gesprekspartner.
Durf jij de uitdaging aan én maak jij het verschil binnen Insulcon?
Stuur je CV en motivatie naar hr@insulcon.com
Heb je nog vragen neem dan contact op met Mary-Ann of Katja, telefoon 0167-565750.
Wij kijken uit naar jouw reactie!
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