
Ben jij de gepassioneerde vrouw/man die klanten en collega’s wil en kan inspireren met 
mooie vloeren of raambekleding? Heb je affiniteit met projectstoffering en kantoormeubilair? 

Is communiceren voor jou je tweede natuur? 
Dan is De Projectinrichter op zoek naar jou!

Wegens groei zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

ACCOUNTMANAGER PROJECTSTOFFERING
Regio Randstad Zuid

Wat houdt de functie in?
 Je bent verantwoordelijk voor het adviseren in- en verkopen van vloerbedekking, 

raambekleding, overige diensten en maatwerk.  
 Je gaat op zoek naar nieuwe kansen bij zowel bestaande als nieuwe klanten.
 Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een omzet, met de bijbehorende 

marges en doelstellingen binnen het segment projectstoffering.  
 Het onderhouden van telefonische en schriftelijke contacten met architecten, 

fabrikanten, intermediairs, beslissers binnen bedrijven en onze Customer Support 
Medewerkers behoren tot de dagelijkse werkzaamheden.  

Wat verwachten we van jou?
Je bent voor de regio Randstad Zuid het gezicht voor projectstoffering. Je kunt klanten 
voorzien van een goed advies omtrent alles wat met vloeren en raambekleding te maken 
heeft. Je volgt de (product) ontwikkelingen van bestaande en nieuwe merken op de voet. 
Met deze kennis inspireer en adviseer je architecten en collega’s waardoor we aan tafel 
komen bij interessante projecten. 

 Je hebt een bestaand netwerk van klanten en architecten 
 Je hebt ervaring als accountmanager
 Je beschikt over goede productkennis van vloeren en raambekleiding
 Je bent bekend met uitvoeringproblematiek van projectstoffering
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
 Je kunt goed samenwerken met mensen
 Je bent ondernemend en neemt het voortouw bij het bepalen van strategie
 Je bent woonachtig in de regio Zuid-Holland

Wat mag je van ons verwachten?
We leggen de lat hoog, maar daar krijg je ook wat voor terug. Zoals:

 Een team van leuke collega’s die dagelijks met veel plezier samenwerken om 
fantastische projecten te leveren

 Een belangrijke en inspirerende rol, binnen een groeiende organisatie
 Een prettige werksfeer
 Ruimte voor zelfontplooiing en eigen initiatief
 Passende beloning met auto, telefoon en laptop



Wie zijn wij?
De Projectinrichter is een snel groeiende professionele en onafhankelijke inrichter in
Nederland. Vanuit onze showrooms in Purmerend en Rotterdam adviseren, verkopen en 
leveren wij meubilair, vloerbedekking en raambekleding 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.

Heb je interesse?
Dan ontvangen we graag je motivatie en CV. Je kunt deze sturen naar De Projectinrichter, 
ter attentie van Rimmer Stumpel, Voltastraat 8, 1446 VC Purmerend of mailen naar: 
r.stumpel@deprojectinrichter.com
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Rimmer Stumpel op het 
nummer 06 - 5311 2541.

Note: voor werving en selectie bureaus:
Wij waarderen jullie interesse in onze organisatie en vacatures, maar op dit moment hebben 
wij nog geen ondersteuning nodig. Bedankt voor het begrip!

www.deprojectinrichter.com

