EUTRONIX B.V.

VACATURE
ACCOUNTMANAGER

VERSTERK ONS TEAM

SOLLICITEER NU!

Bredasebaan 14
4744 RZ
Bosschenhoofd
Nederland

FUNCTIE - ACCOUNTMANAGER

Als accountmanager binnen Eutronix ben je verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van nieuwe klanten, het genereren van omzet door
relatiemanagement en het zien en ontwikkelen van kansen in de
markt. Na een gedegen inventarisatie bij de klant ben je als geen
ander in staat om de wensen te vertalen in een voorstel en de klant
te overtuigen van de meerwaarde die Eutronix biedt.
Ook in het proces daarna werk je aan de ontwikkeling van een klant,
denk je mee in (technische) oplossingen en werk je aan een
langdurig partnership. Je werkt in een hecht team, denkt en werkt in
de visie en kernwaarden van Eutronix, maar bent in staat zelfstandig
te werken en je eigen klantportfolio uit te breiden en te beheren.
WERKZAAMHEDEN

Je benadert actief potentieel nieuwe klanten.
Je bezoekt klanten, bent een adviespartner en weet de wensen
te vertalen in een overtuigend voorstel.
Je weet de bedrijfsstrategie te vertalen naar een realistisch
sales plan en bijbehorende initiatieven.
Samen met de marketing medewerkers ontwikkel je
marketingacties voor een optimale marktbenadering.
Je maakt en presenteert offertes die je vervolgens positief weet
af te sluiten.
Je registreert verkoopkansen in het ERP systeem en draagt zorg
voor een actieve opvolging.

FUNCTIEPROFIEL

HBO denk- en werkniveau
Relevante sales ervaring
Passie voor sales en ICT, bij voorkeur voor hoogtechnologische
oplossingen
Ervaring in de Auto-ID sector, supply chain en hardware zijn een
plus
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in
woord en geschrift)
Enthousiast en resultaatgericht

AANBOD

Een verantwoordelijke functie met veel ruimte voor eigen
initiatieven en doorgroeimogelijkheden.
Afwisseling en uitdaging gegarandeerd.
Professionele, dynamische en informele werksfeer.

BEDRIJF

Eutronix is een Europees ICT service bedrijf welke slimme hardware
oplossingen met toegevoegde waarde levert. Gezamenlijk met ons
netwerk van partners (system integrators, software ontwikkelaars en
value-added resellers) streven we naar de best mogelijke oplossing
voor de eindgebruiker. We werken hierbij nauw samen met de door
Eutronix geselecteerde internationale hardware leveranciers.
Eutronix heeft kantoren in Wavre (België), Bosschenhoofd
(Nederland) en Bailly (Frankrijk) en is actief in diverse verticale
markten als transport & logistiek, gezondheidszorg, hospitality, field
service en retail.

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA MET WIE ONZE KLANT GRAAG
CONTACT HEEFT?

Stuur dan uw CV met motivatie naar Eutronix t.a.v. Robbert van
Ginneken (r.vanginneken@eutronix.nl). Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via +31 (0)76 52 45 330
r.vanginneken@eutronix.nl
+31 (0)76 52 45 330
* Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

