
 

 

Wij zijn op zoek naar een klantgerichte collega voor het rayon Friesland 

Accountmanager Bouw/Industrie 

Wat je doet: 

 Je draagt zorg voor het onderhouden en uitbouwen van de B2B klantenportefeuille gericht op de 

bouw/industrie in de regio Friesland; 

 Je stelt een commercieel plan op dat aansluit op de visie en strategie van Kroon. Aan de hand van het 

plan breng je de specifieke klantbehoefte en business-potentie in kaart. Gebaseerd hierop ontwikkel je 

verkoopactiviteiten tot op klantniveau; 

 Je hebt kennis van zaken en weet hierdoor je klanten en prospects kwalitatief hoogwaardige 

oplossingen en service te bieden. Hiermee bouw je je relaties uit zodat zowel omzet als marge stijgen; 

 Je attendeert op acties, (nieuwe) producten en maakt afspraken over prijzen en condities. Je stelt 

samen met je binnendienst collega advies en afspraken op in een offerte op maat voor de klant; 

Het team: 

Je werkt natuurlijk niet alleen. Je werkt nauw samen met je collega Accountmanagers en Verkoopmedewerkers 

van de vestigingen. Daarnaast word je ondersteund door de afdeling Verkoop binnendienst.  Je rapporteert aan 

de Commercieel Manager. 

Je profiel: 

 Je woont in Friesland.  

 Je hebt MBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding bij voorkeur in een commerciële en 

bouwtechnische richting. 

 Je durft ondernemerschap te tonen en je weet je vakkennis te vertalen naar concrete plannen en 

acties, zodat resultaten worden gerealiseerd en marktaandeel wordt verworven. 

 Je speelt tijdig en effectief in op de ontwikkelingen en veranderingen in de markt om de klant te 

blijven aanspreken. 

 Je bent communicatief sterk en overtuigend. Jezelf presenteren is voor jou geen probleem. 

 Je spreekt de taal van de regio en beschikt over een rijbewijs B 

 

Wij bieden: 

Een passend salaris volgens de norm van het CAO van de Technische Groothandel. Een leaseauto. Uitdagende 

en afwisselende functie om mee aan de slag te gaan. Ruimte voor zelfsturing en zelfontplooiing, we bieden 

meerdere mogelijkheden om trainingen en cursussen te volgen zowel intern als extern. Collectieve 

zorgverzekering, pensioenregeling. Een goede en informele werksfeer. Een familiecultuur waarin je een ‘Ons 

kent ons’ mentaliteit heerst binnen de organisatie. Zo kun je gewoon bij iedereen binnenlopen voor vraag of 

overleg. 

 

Interesse? 

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar g.heun@kroon.nl. Jouw sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk 13 november a.s.. We kijken uit naar je reactie! 

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


