HK Electric BV werkt vanuit een modern bedrijfspand in Hedel. Wij vervullen in ons marktsegment een rol als
importeur. Onze producten worden gedistribueerd via de (elektrotechnische) groothandels. Binnen ons bedrijf
werken op dit moment 17 personen. De sfeer is informeel en onze positie in de markt is goed. HK Electric BV kan
worden beschouwd als voorloper in de branche op het gebied van automatisering en logistiek. De
toekomstverwachting is uitstekend en de komende jaren willen wij onze marktpositie verder uitbouwen. Om ons
team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Accountmanager m/v (40 uur)
Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor een bestaande groep relaties
Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een ambitieuze verkoopdoelstelling
Je ondersteunt en begeleidt installateurs en technische groothandels
Je onderhoudt actief contact met installateurs en technische groothandels binnen je regio
Je verzorgt trainingen met betrekking tot ons productenpakket bij onze relaties
Je signaleert trends in de markt en koppelt deze informatie terug aan de organisatie
Je bent het gezicht van HK Electric tijdens je dagelijkse bezoeken en tijdens beurzen en events
Wij zoeken jou wanneer je:
Ervaring hebt in de branche
Affiniteit hebt met techniek
Doortastend en resultaatgericht te werk gaat
Beschikt over uitstekende commerciële en contactuele vaardigheden
Beschikt over een afgeronde MBO/HBO opleiding in een commerciële richting
Beschikt over een commerciële instelling en enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
Wij bieden:
Dienstverband van 40 uur
Een leuk team met gezellige collega’s
Training ‘on the job’ met ondersteuning van onze binnendienst
Een marktconform basissalaris aangevuld met een variabele bonusregeling
Auto van de zaak en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een contract voor bepaalde tijd met toekomstperspectief voor onbepaalde tijd

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het gevraagde profiel?
Stuur dan een mail naar dhr. E. van den Akker: e.vdakker@hkelectric.nl met daarin een korte motivatie en een
uitgebreid CV. Voor meer informatie kun je bellen met 073 – 599 7 599

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

