
Wij zoeken een

Accountmanager buitendienst

Onze missie::
Techniek voor jouw familie

• Ben jij een resultaatgerichte, ondernemende en commerciële vertegenwoordiger/accountmanager?
• Ga jij voor de perfecte deal, neem jij initiatief en sta jij voor kwaliteit?
• Vind jij nieuwe business genereren een uitdaging en bouw je graag bestaande klantrelaties uit?
• Zie jij verkoopkansen en grijp je deze?

IAls accountmanager buitdendienst
• ben je verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling en uitbreiding van het klantenbestand in heel Nederland.
• stel je in overleg met het verkoop management in Duitsland  je acquisitiedoelstellingen vast en vertaalt deze naar concrete

acties en resultaten.
• reis je door heel Nederland en verkoopt ons assortiment aan gespecialiseerde dealers (keuken- en meubelstudios, evenvals

elektrotechnische groothandels en detailhandelaren).
• werk je nauw samen met de verkoop binnendienst en je collega’s in de buitendienst in Duitsland
• ben je bij voorkeur woonachtig in de driehoek Utrecht – Apeldoorn – Nijmegen.

Wij verwachten van onze kandidaat:
• een ondernemend verkoper, die met souplesse succesvol de markt weet te ontplooien en graag reist
• een verkoper met persoonlijke uitstraling en hoge communicatieve competentie: „Verkoop is je wereld en keukentechniek

is jouw product“
• een aantal jaren professionele ervaring in de verkoop van keukens of keukenapparatur vormt een sterke pré
• een afgeronde commerciële en/of technische opleiding
• vlot en correct taalgebruik in de Duitse taal is een voorwaarde
• een commerciële, creatieve, slagvaardige, klantgerichte en teamgerichte instelling
• gestructureerde aanpak van je werkzaamheden en een goede beheersing MS office pakket

Wij verwachten van onze kandidaat:
• een gedegen introductieprogramma in ons hoofkwartier in Duitsland
• een sterk en professioneel team dat je alle steun verleent om de markt verder te bewerken
• een technische en organisatorisch uitrusting en ondersteuning met alles wat je nodig hebt om je veeleisende taak te vol-

brengen (laptop, tablet en smartphone voor je homeoffice)
• een interessant salarisplan
• auto van de zaak, ook voor privégebruik

Met deze advertentie richten we ons ook graag tot volbloed verkopers in de keukenstudio of meubelwinkel die hun 
professionele toekomst in het veld zien.
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? 

Dan zien wij jouw CV en motivatiebrief in Duits graag tegemoet in onze inbox.

ORANIER Küchentechnik GmbH • Regina Seiwald • Oranier Str. 1 • 35708 Haiger
regina.seiwald@oranier.com

www.oranier.com

Sinds 1904 is onze aspiratie het levensgevoel dat men met koken en verwarmen verbindt, naar mensen 
toe te brengen. Deze aspiratie zit in al onze producten voor keuken en verwarming. Van idee via ontwik-
keling tot serieproductie: functionaliteit en kwaliteit staan altijd op de voorgrond. Als traditioneel Duits 
familiebedrijf is het voor ons belangrijk om niet alleen te overtuigen met competentie, maar ook met 
prestaties en service. ORANIER staat voor meer dan 100 jaar vertrouwen. Vertrouwen in ideeën, die men-
sen ondersteunen familie te zijn. Zowel in de keuken als in de woonkamer.  

voor Nederland in ons vakgebied inbouw keukenapparatuur


