
   

 

Accountmanager projectinrichting regio Randstad per direct 

De Projectinrichter is dé snelst groeiende professionele en onafhankelijke inrichter van Nederland. Vanuit 

onze showrooms in Purmerend en Rotterdam adviseren, verkopen en leveren wij meubilair, vloerbedekking, 

raambekleding en systeemwanden voor de zakelijke markt. Wij werken voor én samen met 

projectmanagementbureaus, architecten en zakelijke eindgebruikers. Voor verdere informatie over ons 

bedrijf en ons aanbod zie onze site: www.deprojectinrichter.com. 

 

Ons bedrijf maakt een enorme groei door. We werken op dit moment in totaal met 28 medewerkers. We 

hebben veel projecten lopen en te weinig collega’s op om deze kantoorprojecten goed uit te werken. 

Daarom zijn we op zoek naar jou, een Accountmanager projectinrichting regio Randstad.  

 

Functieomschrijving: 

 Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van omzet, marges en doelstellingen.  

 Je bent verantwoordelijk voor het adviseren en verkopen van het totale  

inrichtingsassortiment van kantoormeubelen en overige diensten en maatwerk.  

 Je registreert kansen bij zowel bestaande als nieuwe zakelijke klanten.  

 Onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met hoofdzakelijk de zakelijke markt, 

fabrikanten, beslissers binnen bedrijven en onze Binnendienstmedewerkers.  

 Het geven van presentaties en rondleidingen door onze showrooms.  

 

Functie-eisen: 

 Minimaal 2 jaar ervaring in sales.  

 Goede communicatieve vaardigheden.  

 Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.  

 Ondernemend en verantwoordelijkheidsgevoel.  

 Passie voor kantoormeubelen en kennis van de bijbehorende facilitaire mogelijkheden.  

 Fulltime medewerker (40 uur).  

 

Belangrijke competenties:  

 Klantgerichtheid.  

 Stresstolerantie.  

 Samenwerken.  

 Resultaatgericht.  

 Commercieel.  

 

Beschikking tot: 

 Auto van de zaak.  

 Mobiele telefoon.  

 Laptop.  

 

Voor verdere informatie over ons bedrijf kun je terecht op onze site: www.deprojectinrichter.com. Heb je 

vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Rimmer Stumpel op het nummer 06-53112541. Je 

sollicitatie kun je sturen naar De Projectinrichter, ter attentie van Rimmer Stumpel, Voltastraat 8, 1446 VC 

Purmerend of mailen naar: r.stumpel@deprojectinrichter.com  

 

Bedankt voor je interesse in deze vacature. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op 

prijs. 
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