Vacature Accountmanager Meet- en Regeltechniek
Vakgebied: Automatisering
Locatie: Hendrik Ido Ambacht
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 5-10 jaar
Nummer: 1412369

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een toonaangevende organisatie met ruim 20 jaar ervaring binnen de Meet- en Regeltechniek
van klimaatbeheerssystemen. Door de vele veranderingen in deze branche ontwikkelt deze middelgrote organisatie
zich op een snel tempo en weet zich nu al marktleider te noemen binnen de branche. Ze onderscheiden zich vooral
door goed te anticiperen op de veranderende markt en veel te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers om
deze te op te leiden tot specialisten. Heb jij in een flexibele, technische en commerciële instelling? Dan zijn wij / is
Eminent op zoek naar jou!
Functieomschrijving
Als Accountmanager Meet- en Regeltechniek ben je verantwoordelijk voor het behalen van de jaarlijks vastgestelde
doelstellingen. Er wordt van je verwacht dat je je vast weet te bijten in jouw bestaande netwerk en deze door middel
van acquisitie uit weet te breiden. Je neemt een adviserende rol aan in alle projecten, waarin je nauw samen werkt
met de sales engineer & projectmanager binnen jouw team van ongeveer 10 medewerkers. Je werkzaamheden
zullen voornamelijk bestaan uit het benaderen van potentiële klanten in de markt van regelsystemen voor
klimaatbeheersingsprojecten in zowel de nieuwbouw als renovatie.
Tijdens je werkzaamheden als Accountmanager onderhoud je het contact met de klant en wordt van je verwacht dat
je nieuwe kansen in de markt scherp in de gaten houdt.
Functie-eisen
Afgeronde opleiding (richting; Elektrotechniek en/of Werktuigbouwkunde)
Je bent een echte netwerker binnen de technische wereld
In het bezit van Rijbewijs B
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie
Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands
Elektrotechnische / Meet- en Regeltechnische achtergrond is een vereiste
Een proactieve, resultaatgerichte en zelfstandige instelling
Aanbod
Een zeer riant salaris
Uitdagende functie
37 vrije dagen
Goede doorgroei- en ontwikkeling mogelijkheden
Fijne collegiale werksfeer
Auto, telefoon en laptop van de zaak

Caron Ellens
Adviseur Industrie / Installatietechniek
c.ellens@eminentgroep.nl
06 - 30 39 13 48
Nu Solliciteren
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