
 

Accountmanager Bouw 
 

voor het rayon Friesland 
 
 
Profiel: 
In de functie accountmanager ben je na een gedegen inwerkperiode verantwoordelijk voor de 

omzet en marge van bestaande contacten alsmede potentiële relaties binnen de sector Bouw. Door 
het op peil houden van kennis en nieuwe ontwikkelingen ben je in staat accounts van een goed 
onderbouwd advies te voorzien.  In deze functie rapporteer je aan de commercieel manager. 
 
Taken: 
 Contact houden met de bestaande klantenkring en deze blijven informeren over nieuwe 

producten en diensten 
 Het uitvoeren van acquisitie: potentieel nieuwe klanten benaderen en Kroon hier bekend maken 

 Het intensiveren van het contact met de klant en zo de omzet te verhogen 
 Verzamelen van marktinformatie en signaleren van behoeften bij de klant 
 Bijhouden van een correcte administratie waaronder bezoekrapportage, e-mailafhandeling,  

offertes, contracten en projecten. 

 Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de markt door het volgen van interne en externe 

scholingen  
 Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek 

 
 
Functie-eisen: 
 MBO werk- en denkniveau (commercieel en technisch) 
 3 tot 5 jaar werkervaring in een buitendienstfunctie binnen de bouw, ervaring in een 

soortgelijke functie in de technische groothandel is een pré. 
 Hoge mate van zelfstandigheid en zelfdiscipline 

 Goede contactuele en communicatieve eigenschappen 
 Een zakelijke instelling en een no-nonsense mentaliteit 
 Een commerciële, resultaat- en klantgerichte houding  
 Collegiaal, flexibel, stressbestendig en beschikken over probleemoplossend vermogen 
 
 

Wij bieden:  
 Een zelfstandige en uitdagende functie bij een dynamische organisatie. 
 Een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij jouw kwaliteiten.  
 Mogelijkheid tot vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. 

 
Wil je solliciteren? 
Stuur dan een motivatiebrief en CV naar g.heun@kroon.nl. Jouw sollicitatie ontvangen we graag zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk 23 november a.s.. De 1e gespreksronde zal in week 49 gehouden 

worden. We kijken uit naar je reactie! 

 
 

 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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