Spronk Bakkerijmachines is als derde generatie familiebedrijf een gevestigde naam in de bakkerijtechniek. Wij
leveren bakkerijmachines en verzorgen service en onderhoud aan, hoofdzakelijk, ambachtelijke bakkers in
Nederland. Wij werken uitsluitend met A-merk leveranciers. Dit vertaalt zich in duurzaamheid en optimaal
gebruiksgemak. Met een breed assortiment verzorgen we complete bakkerij-inrichtingen van de begin- tot de
eindfase. Naast nieuwe machines leveren we gereviseerde gebruikte machines met garantie. Onze serviceorganisatie
kenmerkt zich door goed gekwalificeerde, ervaren monteurs. Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar:

ACCOUNTMANAGER
Rayon Midden/Zuid-Nederland
FULLTIME
Functieomschrijving
In deze functie onderhoud je commerciële contacten met bestaande en toekomstige relaties binnen de
bakkerijbranche. Hierbij geef je deskundig advies met betrekking tot de keuze en mogelijke toepassing van de
apparatuur. Om de klanten zo goed mogelijk te kunnen adviseren, heb je een hoge bereidheid om de benodigde
technische kennis op te doen. De functie omvat ook de actieve werving van nieuwe klanten en het signaleren van en
inspelen op commerciële kansen. Het werkgebied bestaat hoofdzakelijk uit Zuid-Nederland met een wekelijks
contactmoment op het kantoor te Andelst. Daarnaast representeer je Spronk Bakkerijmachines tijdens enkele
jaarlijkse beurzen.
Vaardigheden en functie eisen
- MBO+ werk- en denkniveau
- Sterke communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands,
Duits en Engels
- Klantgericht denken en handelen met een commerciële mind-set
- Representatieve en proactieve houding
- Ruime kennis en ervaring in de bakkerijbranche
- Ervaring in een commerciële functie is een pré
Wat hebben we te bieden
Als accountmanager bij Spronk Bakkerijmachines bekleed je een veelzijdige, afwisselende functie met een hoge mate
van verantwoordelijkheid binnen een kleine, informele organisatie. Je komt terecht in een stabiele organisatie onder
leiding van een ambitieuze, ondernemende en realistische directie waarbij je de mogelijkheid wordt geboden om
jezelf te ontwikkelen. Je kunt rekenen op een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Wil je deze uitdaging aangaan en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar
harm@spronkbakkerijmachines.nl t.a.v. Harm Spronk..

