Vacature: Accountmanager

Combineer vrijheid met uitdagende sales!

Ben jij op zoek naar uitdagende job die vrijheid combineert met uitdagende sales?
Krijg jij energie van mensen blij te maken met de juiste producten en ben je graag
onderweg? Solliciteer dan direct!

De functie

In jouw rol als accountmanager maak je contact met potentiële en bestaande
klanten in heel Nederland. Alles wordt voor je gefaciliteerd, van het maken van
een afspraak door het callcenter tot en met het verwerken van de order. Wat
jij moet doen, is waar je steengoed in bent! Namelijk, nieuwe leads bezoeken
om hun wens te vervullen en bestaande klanten bezoeken om te bepalen waar
verbeteringen en verdere wensen liggen. Je bent 1 keer per week fysiek aanwezig
op een geweldige kantoorlocatie in Nunspeet. Hier ontmoet je al je collega’s en
word je maximaal begeleid om steeds meer product- en saleskennis op te doen.

De organisatie

Well-Fair is al 30 jaar de specialist op het gebied van comfort- en gemaksartikelen
voor 50+’ers met als missie mensen zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel
thuis te laten wonen. Well-Fair is de marktleider op het gebied van hoog-laag
boxsprings en daarnaast oplossingen gericht op zitcomfort en wellnessproducten.
Een inspirerend Veluws bedrijf met inmiddels 75 enthousiaste collega’s.

Wie zoeken wij:

Wat bieden wij jou:
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Een commercieel talent bekend in de
sales die zich verder wil ontwikkelen
Minimaal 2 jaar werkzaam in de sales
Commercieel vaardig met een positieve
denk- en werkhouding
Altijd opzoek naar de juiste oplossing
voor onze klant en aandacht voor de klant
Iemand die aandacht heeft voor de
organisatie en collega’s
Iemand die het uitdagend vindt te
werken met bepaalde doelen en daarbij
behorende beloningen

Solliciteren?

Stuur een bericht naar werken@well-fair.nl
of neem telefonisch contact op met
Harrald van Asselt op 06-51587253
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Werken in een jong en gedreven team waar je veel van
kunt leren
Je bezoekt klanten in heel Nederland en hebt alle vrijheid
Je wordt maximaal gefaciliteerd om je doel te bereiken
en je te ontwikkelen
Samen ontdekken waar je talenten en
groeimogelijkheden liggen en hierop focussen
Een mooi salaris inclusief een uitstekende
provisieregeling
Alle apparatuur die nodig is om goed te kunnen werken
zoals laptop, telefoon, printer
Beschikking over een representatieve auto van de zaak
Interne- en externe trainingen gericht op product en sales
Een mooi bedrijf met prachtige producten en een super
interessante doelgroep vol levenservaring

