Vacature
Commercieel-Technisch Accountmanager

UPS Systemen

Commercieel-Technisch Accountmanager
Ben jij commercieel met kennis van elektrotechniek en zelfstandig? Heb je daarnaast de
drive om relaties aan te boren, te onderhouden en uit te bouwen? Beschik je over (UPS)
marktkennis en durf je de commerciële uitdaging aan? Dan ben je bij The UPS Factory bv
aan het juiste adres!
The UPS Factory is een jonge en dynamische organisatie en heeft als doelstelling
toegevoegde waarde te leveren en zich te onderscheiden door kennis te delen met
haar partners/klanten. Speerpunten zijn het leveren van producten, diensten en/of kennis
van ononderbroken stroomvoorzieningen (UPS) naar de behoefte van de partners. The UPS
Factory onderscheidt zich door kennis, flexibiliteit, creativiteit en korte lijnen met de
fabrikant.
In deze commerciële- en ondersteunende functie zijn je belangrijkste taken:
•
•
•
•
•

Het genereren, onderhouden en uitbouwen van nieuwe relaties
In de markt zetten van het product- en dienstenassortiment
Verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens in het CRM-systeem
Verantwoordelijk voor het begeleiden van grotere turn-key projecten inclusief de
aftersales
Verantwoordelijk voor de jaarlijkse omzetprognoses en doelstellingen

Wij Bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende, professionele functie met vrijheid om te “ondernemen”
Een jonge, flexibele en dynamisch onderneming
Kansen om mee te groeien met de organisatie
Informele en collegiale werksfeer; waarin ruimte is voor ideeën en suggesties
Een basissalaris met bijbehorend variabele bonusregeling
Een interne opleiding op het gebied van UPS producten en diensten van de
organisatie
Uitstekende marktconforme primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij vragen:
•
•
•
•

•

HBO werk- en denkniveau met commercieel elektrotechnische achtergrond
Affiniteit in de UPS markt in een vergelijkbare functie is een pré
Geen 9.00-17.00 mentaliteit
Proactieve en commerciële instelling met uitstekende verkoopvaardigheden,
prestatiegericht en communicatief aardig in woord en geschrift, zowel Nederlandsals Engelstalig
Positieve, eerlijke, oprechte en actieve houding

Interesse?
Pas jij in bovenstaand profiel? Reageer dan bij The UPS Factory bv, mail je CV en
motivatiebrief naar info@theupsfactory.com ter attentie van Ferry Tulling. Voor meer
informatie over de vacature kun je ook via bovenstaand email adres contact opnemen.

