Accountmanager Hangbrugsystemen
Jij bouwt makkelijk aan relaties en weet hoe je een netwerk onderhoudt en uitbreidt. Je bent
resultaatgericht en goed in het sluiten van deals.

Herken jij jezelf hierin? Dan hebben wij een aantrekkelijke vacature in de wereld van de
bouw en industriële markt.

Wat ga je doen?
Als Accountmanager is het jouw opdracht om de marktpositie in de regio West-Nederland
verder uit te bouwen. Je zorgt voor nieuwe opdrachten bij aannemers, schilders en
gevelonderhoudsbedrijven.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:







Het adviseren van klanten over de mogelijkheden en toepassingen van de
hangbrugsystemen.
Het onderhouden en uitbreiden van je netwerk bij aannemers en
onderhoudsbedrijven.
Je begeleidt het gehele offerte traject tot het sluiten van de deal.
Je signaleert kansen en volgt marktontwikkelingen op de voet.
Je heb werkt nauw samen met de commercieel manager en technisch
specialisten.

Wat vragen wij?








Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie bij voorkeur binnen de bouwwereld.
Je voelt je thuis in een praktisch ingestelde bedrijfscultuur.
Je ziet snel kansen en je kan proactief reageren.
Je weet als geen ander de klantbehoefte glashelder te krijgen
Je kan goed onderhandelen, communiceren en je bent doortastend.
Je kan gestructureerd werken en behoudt het overzicht.

Waarom werken bij Yelloo Materieeldienst?
Je werkt samen met ervaren collega’s Je doet dat in een klein team met veel vrijheid. In deze
rol heb je de mogelijkheid om in de volle breedte te ontwikkelen. Werken bij Yelloo
Materieeldienst BV betekent werken in een boeiende specialistische en technische omgeving
met uitdagende projecten.

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken het aanbod compleet

Wat doet Yelloo Materieeldienst?

Yelloo Materieeldienst de verhuurspecialist in klimsystemen voor de bouw en industriële
markt. Yelloo verzorgt het hele traject van ontwerpen, montage en inspecties van stalen- en
aluminium steigersystemen, hangbruginstallaties en bouwliften. Door uitstekende technische
kennis en service kan Yelloo optimaal de klant bedienen. Betrouwbaarheid, deskundigheid
en innovatie kenmerken de organisatie. In Hattemerbroek is het logistieke centrum en het
kantoor gevestigd. Zie ook www.yelloo.nl

Solliciteren?

Ben je enthousiast in deze functie? Reageer dan nu! De selectieprocedure voor deze functie
verloopt via Alliant Select. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen
met Kees Leppink via telefoonnummer 06-21705690 of kees@alliantselect.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

