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Accountmanager tegels 
 
Wil jij ook vanuit deze fantastische werkplek de dingen doen waar jij blij van wordt? 
 

 
 
Wij zoeken een ervaren Accountmanager om het Wholesale/Retail Team van Kraayenzank te komen 
versterken. Kom jij tot je recht in een zeer dynamische werkomgeving, waar ownership en eigen initiatief 
een belangrijke rol spelen? Dan ben jij misschien wel de ideale kandidaat voor deze zeer uitdagende 
functie.  
 
Wat zijn je werkzaamheden? 
 

Wij zoeken naar een gedreven Accountmanager die onze exclusieve merken op een voortreffelijke manier 
kan vertegenwoordigen. Naast het bestaande relatiebeheer leg je vanwege je kennis van de markt ook 
nieuwe contacten voor het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden. Daarnaast signaleer en identificeer je 
relevante ontwikkelingen in de branche en je deelt deze binnen de organisatie. 
De kwaliteitsproducten worden geleverd via het groothandelskanaal en aan toonaangevende Retail-
formules in Nederland. Ook het actief deelnemen aan beurzen en andere netwerkactiviteiten maken deel 
uit van je functie. Je wordt ondersteund vanuit de afdeling verkoop binnendienst. 
 
Wie zijn wij? 
 

Kraayenzank is een handelsagent voor zowel binnen- als buitenkeramiek. Wij vertegenwoordigen op 
exclusieve basis een aantal toonaangevende Europese fabrikanten op het gebied van wand- en 
vloertegels. Als verkoopkantoor regelen wij de algemene informatie, productpromotie, verkoop en 
marketing. Onze fabrikanten zitten onder meer in Italië, Dubai en Polen. Iedere dag streven wij ernaar om 
onze klanten het allerbeste te bieden. 
We zijn onlangs verhuisd naar een prachtig nieuwe locatie in Enter en hebben er alles aan gedaan om 
onze werkomgeving zo optimaal mogelijk in te richten. 
 
Ons team 
 

Robert en René Kraaijenzank zijn de oprichters van ons bedrijf. Samen met Eva, Susan, Wouter en Nina 
vormen zij een goed op elkaar ingespeeld team. Robert wordt jouw directe collega en zal vooral in het 
begin jouw vraagbaak en begeleider zijn. 
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Wat vragen wij van jou? 
 

Enthousiasme, een positieve instelling, accuratesse en dezelfde gedrevenheid en daadkracht als wij 
hebben om elke opdracht tot een succes te maken. Dat zoeken wij in een nieuwe collega. Vind jij jezelf 
een control-freak? Prima, dat zijn wij ook! 
Verder vragen wij: 

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, aangevuld met enkele jaren commerciële ervaring; 
• Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift; 
• Ervaring in de bouwbranche is een vereiste, bekendheid met de tegelbranche een pré; je weet 

hoe beslissingstrajecten lopen in de branche; 
• Je bent vanzelfsprekend zeer communicatief en proactief; 
• Je bent een teamspeler maar ook in staat om jezelf heel zelfstandig aan te sturen; 
• Je bent als persoon een echte relatiebeheerder die mensen weet te binden, je beschikt over 

humor en relativeringsvermogen. 
• Woon je daarnaast ook nog in Enter of omgeving? Perfect! 

Wat bieden wij jou? 
 

Je hebt het geluk om te komen werken in een spiksplinternieuwe, smaakvolle werkomgeving die met oog 
voor detail is ingericht. We zijn een ondernemende, nuchtere club enthousiaste collega’s die klaar staan 
om jou alle kneepjes van het vak te leren.  
Wij bieden: 

• een plezierig en no-nonsense werkklimaat met korte communicatielijnen; 
• een grote mate van vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid; 
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en ambitie; 
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteer direct! 
 

Ben jij de daadkrachtige Accountmanager die wij zoeken? Mail dan voor 15 augustus je CV met motivatie 
en foto naar rene@kraayenzank.nl t.a.v. René Kraaijenzank. 
De gesprekken vinden in de week van 23 t/m 27 augustus plaats. 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst. 


