WIE ZOEKEN WIJ?

JUNIOR ACCOUNTMANAGER
BUITENDIENST
Voor ons kantoor in Zwolle zijn wij op zoek naar een Junior
Accountmanager buitendienst. Heb jij een positieve, flexibele instelling en
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel? Heb jij een commerciële drive en
grote dosis zelfstandigheid? Ben je representatief en communicatief vaardig?
Solliciteer dan nu!
B.V. Leeuwbouw is een technische groothandel werkzaam in de bouw en
industrie en is onderdeel van de O. de Leeuw groep. Eén van de oudste en
meest stabiele ondernemingen van Overijssel.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
In deze zelfstandige functie met veel eigen verantwoordelijkheid adviseer en informeer je
klanten over onze diensten. Jij bent, samen met vijf accountmanagers, een van de schakels
tussen de klant en het kantoor. Je bent verantwoordelijk voor de kleine tot middelgrote klant.
Daarnaast beheer je voorraadstellingen bij onze klant, plan en heb je regelmatig
evaluatiemomenten met de klant over de voortgang van de samenwerking of een project. Je
neemt deel aan beurzen en denkt actief mee over nieuwe diensten of toepassingen.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, laagdrempelige en gedreven persoonlijkheid die met
beide voeten op de grond staat en graag proactief deelneemt aan ons buitendienstteam.
Jouw hoofdverantwoordelijkheden zijn:
- Nauw contact onderhouden met bestaande klanten
- Acquisitie binnen jouw segment
- Uitbrengen en volgen van offertes
- Op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen
- Voorraden beheren bij jouw klanten
- Spoedklussen/leveringen verzorgen en problemen oplossen
- Bijdragen aan het commerciële resultaat en de succesvolle groei van de naam Leeuwbouw

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
-

Mbo en/of hbo denk- en/of werkniveau
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Ervaring met computergebruik (o.a. officepakket) en moderne communicatiemiddelen
Bij voorkeur technische achtergrond
Enige saleservaring
In bezit van rijbewijs B

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
-

Een prima salaris in overeenstemming met jouw opleiding en ervaring
Mooie primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Auto en telefoon van de zaak
Mogelijkheid voor cursussen en/of trainingen
Voldoende ruimte voor doorgroeimogelijkheden
Vrijheid om zelfstandig de dag in te delen

Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature? Solliciteer dan direct! Stuur je
brief en cv naar: vacature@leeuwbouw.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

‘Uw totaalleverancier voor tijdwinst
in de bouw en industrie’, het motto
van Leeuwbouw te Zwolle. Met een
zeer breed pakket aan ijzerwaren,
gereedschappen, hang- en
sluitwerk, bouwkeetbenodigdheden en daarmee samenhangende
diensten zoals reparatie en
keuringen van gereedschappen,
richt Leeuwbouw zich op de bouw
en de industrie. Daarnaast heeft
Leeuwbouw een speciale afdeling
voor rvs, aluminium en koper,
waardoor ook op specifieke
klantenwensen snel kan worden
ingespeeld. Leeuwbouw maakt deel
uit van de O. de Leeuw Groep.
Voor meer informatie zie:
www.leeuwbouw.nl.

