
 

 

 
 
 
GEZOCHT: ACCOUNTMANAGER M/V (E) COMMERCE 
Voor ons team zijn we op zoek naar een fulltime Accountmanager &  (E) Commerce  
 
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Bezoeken bestaande klanten, contact onderhouden, vak optimalisatie, hulp bij verkoop.  
 Bezoeken en trainen van het personeel van de  bestaande klanten. 
 Ondersteuning offreren en inmeten duurdere Solar Toepassingen zoals Carports & Veranda’s  
 Genereren van omzet door het actief aanbieden van product offertes aan bestaande & nieuwe klanten 
 Relatiemanagement bestaande klanten 
 Contact maken met nieuwe klanten 
 Realiseren extra omzet bij nieuwe en bestaande klanten 
 Bijhouden van een correcte administratie waaronder accountplannen , contracten, e-mail afhandeling,  

offertes, planning etc. 
 Up-to-date houden van de diverse product kennis 
 Contactpersoon voor onze klanten via de telefoon en mail. 

 
PROFIEL 

 MBO/HBO werk en denk niveau 
 Hands-on mentaliteit 
 Ervaring met de werkwijze 
 Enthousiast en positief ingesteld 
 Collegiaal en een echte team player 
 Flexibel en bereid om andere bijkomstige werkzaamheden uit te voeren 
 Stressbestendig en snel kunnen schakelen (multitasking) 

VAARDIGHEDEN 
 

 Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift 
 Goede beheersing van computer & computer programma's in het algemeen 
 Goede beheersing van hoofd rekenen 
 Technisch inzicht 
 Netwerken 
 Presenteren 
 Intern communiceren 
 Anderen informeren 
 Zeer sterke verbale communicatie 
 Verkoop/Verkoopplanning 
 Relatiebeheer 
 Behoeften achterhalen 
 Sales resultaten behalen 
 Target drive /salesdrive 
 Creatief meedenken  

Wij bieden een flexibel contract met uitzicht op een vaste aanstelling. Honorering volgens cao afhankelijk van ervaring & 
competenties. Eventueel vergoeding woon-werk verkeer en/of lease auto. Mobiele Telefoon.  
Moutontrading is gevestigd in Tilburg. Er heerst een informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband werken.  
 
Ben je enthousiast geworden van bovenstaande informatie en wil je onze nieuwe collega worden ? 
Stuur ons dan direct een email met je motivatie en CV naar info@moutontrading.com 
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