Ben jij ondernemend? Beschik jij over commercieel inzicht? Ben jij er op
gebrand jouw targets te halen?
Dan ben je hier aan het juiste adres, DecoLegno is op zoek naar een
ACCOUNTMANAGER BUITENDIENST
REGIO LIMBURG
Fulltime
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het klantportfolio dat is gevestigd in de provincie Limburg.
Het is jouw missie om middels strategische accountplanning en actief relatiemanagement jouw
klantportfolio optimaal te bedienen, met als primaire doel het vergroten van de omzet uit bestaande
klanten.
Daarnaast volg je nieuwe leads op die door Business Development zijn gekwalificeerd, en uiteraard
werf je zelf ook interessante en waardevolle prospects.
Je maakt, als vernieuwer, slim gebruik van moderne communicatiemiddelen. Zo kun je de
beschikbare tijd van jouw klanten en prospects optimaal benutten. Je vindt de juiste mix van online
meetings, telefonische afspraken, klantbezoeken en showroombezoeken. We zijn momenteel op
zoek naar een showroomlocatie in Limburg, waar jij jouw klanten en prospects kennis kunt laten
maken met onze complete collectie decoratief plaatmateriaal.
Je verzorgt de dagelijkse administratie van jouw contacten in het CRM-systeem.

Wie ben jij?
Je bent ondernemend en legt gemakkelijk contact. Iemand die met een professionele en
vernieuwende houding DecoLegno vertegenwoordigt, en zowel interieurbouwers als architecten
adviseert over het toepassen van onze collectie decoratief plaatmateriaal.

Wat breng je mee? Jij:
•
•
•
•
•
•

hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in sales en relatiemanagement in een business-tobusiness omgeving, bij voorkeur in de interieurbouw
beschikt over minimaal een HBO-diploma
hebt een energieke uitstraling
bent woonachtig in de regio Limburg
hebt affiniteit met de interieurbranche
beschikt over de volgende competenties:
· Ondernemend, innovatief en creatief
· Commercieel, efficiënt, zelfstandig en resultaatgericht

Wie zijn wij?
Wij zijn DecoLegno, gevestigd in Wormerveer, exclusief distributeur van de collectie decoratief
plaatmateriaal van het Italiaanse merk Cleaf. Met de Cleaf collectie bieden wij specialisten in de
bouw een passend alternatief voor het gebruik van natuurlijke materialen in het interieur. Door
gebruik te maken van hoogwaardige technologieën is het mogelijk om decors én voelbare structuren
te ontwikkelen die de beleving geven van het echte materiaal. De designwaarde haakt in op trends
en ontwikkelingen in de wereld van interieur en architectuur. Wij bestaan inmiddels 10 jaar en met
een team van ongeveer 20 medewerkers werken we samen aan de verdere groei van de organisatie.
Wat kun je van ons verwachten?
Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid in een snelgroeiende, ambitieuze organisatie. Je
krijgt veel ruimte voor eigen initiatief en het opbouwen van waardevolle relaties met jouw
klantportfolio. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend met een prima salaris en winstdelingsregeling.
Daarnaast krijg je een auto van de zaak, laptop en telefoon. Bovendien kun je deelnemen aan de
pensioenregeling. Je kunt jezelf verder ontwikkelen o.a. door opleiding & training.
Reageer snel!
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatie en CV
naar Gerben.wijnja@emprof.nl, t.a.v. Gerben Wijnja. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun
je hem bereiken op 06-516 11 104. Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van de functie neem
dan contact op met Patrick Leering via 075 616 50 64.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

