
 

 

Wie komt ons team versterken? 
Voor het rayon Friesland zijn wij op zoek naar een klantgerichte collega. 

(junior) Accountmanager  M/V 

Na een gedegen inwerkperiode ga je als (junior) Accountmanager aannemers in de regio Friesland 

bezoeken. Je onderhoudt bestaande klantrelaties en je zorgt voor uitbreiding van het klantenbestand. 

Daarnaast verlies je de groei niet uit het oog en werk je hard om de gestelde targets te behalen. Je bent 

verantwoordelijk voor je eigen planning. Ook zorg je dat de klantadministratie wordt bijgehouden in het 

CRM-systeem. Je bent en blijft op de hoogte van de technische ontwikkelingen en je ziet kansen in de 

markt. 

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 hoofd verkoop buitendienst bouw. 

Je profiel: 

- Je bent een ervaren accountmanager óf je wilt graag doorgroeien naar de functie van 

 accountmanager 

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

 bouwtechnische richting. 

- Je bent zelfstandig, klantgericht en commercieel ingesteld en beschikt over een goede dosis 

 zelfdiscipline. 

- Daarnaast ben je gedreven en ben je een verkoper in hart en ziel. 

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

- Je woont in Friesland, spreekt de taal van de regio en beschikt over een rijbewijs B. 

- Tot slot ben je leergierig en ondernemend. 

Wij bieden: 

Een uitdagende, zelfstandige en afwisselende functie om in door te groeien. Ruimte voor zelfsturing en 

zelfontplooiing, we bieden meerdere mogelijkheden om trainingen en cursussen te volgen zowel intern als 

extern. Een passend salaris volgens de norm van het CAO van de Technische Groothandel met goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Een goede en informele werksfeer. Een familiecultuur waarin een ‘ons 

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

of overleg 

Wil je solliciteren? 

Mail dan je motivatie en CV naar g.heun@kroon.nl. Jouw sollicitatie ontvangen we graag zo spoedig 

mogelijk. We kijken uit naar je reactie! 

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