Vacature Accountmanager Plastic Machinery
Ben jij die technische verkoper die het fantastisch vindt om klanten te adviseren over verschillende
oplossingen, daarin uiteraard met hen meedenkt en graag werkt bij een flexibel en informeel bedrijf? Dan komen
wij graag met je in contact!
Wie zijn wij?
Moretec levert oplossingen en service aan bedrijven in de kunststofverwerkende industrie. Voor ons is het belangrijk
dat onze klanten efficiënter werken, slimmer produceren en ontzorgd worden. Met het inzetten van de juiste machines
en apparatuur om daarmee kostenefficiënt te produceren, maak je het verschil!
Met een uitgebreid netwerk in Nederland, België en Luxemburg bieden we service en oplossingen in de hele Benelux.
Wij ondersteunen onze klanten uiteenlopend. Van servicewerkzaamheden tot complete turn-key projecten en alles wat
daartussenin zit. We werken samen met een aantal vaste fabrikanten die tot de top behoren en jarenlange ervaring
hebben in de kunststofverwerkende industrie.
En we groeien dus we zijn op zoek naar nieuwe collega’s!
Over de functie
Als Accountmanager ben je commercieel en gek op sales! Naast het onderhouden van de bestaande klanten, geeft ook
het binnenhalen van nieuwe klanten je veel energie. Je benadert de markt proactief en weet hierdoor goed wat er bij de
klanten speelt. Je denkt altijd in mogelijkheden en oplossingen om je klanten te helpen. Het werkgebied van Moretec is
gericht op de Benelux. De regio voor deze functie is in overleg af te stemmen.
Hoofdtaken binnen de functie:
Je houdt je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden:
-

Proactief benaderen van bestaande en nieuwe klanten

-

Meedenken met je klant: Technische oplossingen en voorstellen aandragen

-

Promoten van onze producten op beurzen en bij prospecten en klanten

-

Het opstellen van offertes en het voeren van onderhandelingen

-

Constructief samenwerken met collega’s

Jouw profiel:
-

Je bent commercieel, communicatief, klantgericht, proactief, resultaatgericht en je toont initiatief

-

Kennis van en ervaring met spuitgietmachines en / of randapparatuur is een pré;

-

Je hebt een relevante MBO+/HBO opleiding en HBO werk- en denkniveau

-

Je hebt passie voor mensen, producten en marketing

-

Je beheerst Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Wat bieden wij?
-

Een uitdagende Sales functie waaraan je in grote mate je eigen draai en invulling kan geven

-

Kleine informele organisatie met korte lijnen en gedreven maar gezellige collega’s

-

Je komt te werken in een veelzijdige en interessante branche

-

Doorgroeimogelijkheden met interne en externe opleidingen

-

Passend, aantrekkelijk salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Technische
Groothandel

Wil je graag werken bij een professioneel bedrijf met een leuk team en ruimte voor eigen invulling en ben je enthousiast
geworden over deze vacature? Stuur mij dan jouw motivatie en cv. Als je vragen hebt, kun je uiteraard ook contact met
me opnemen.
Daan Suiker
Daan@moretec.nl
06 130 788 75
* Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst

