
 

      VACATURE(S) 
 

OMDAT ONZE TECHNISCH/LOGISTIEK MEDEWERKER ZIJN STUDIE WEER WILDE OPPAKKEN WAREN WIJ OP ZOEK NAAR 
EEN VERVANGER. DEZE FUNCTIE WORDT ECHTER PER 1 oktober 2018 INGEVULD DOOR LUCAS. WIJ STELLEN HEM TZT 
GRAAG AAN U VOOR. Maaaarrrrrr……………….. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN ACCOUNTMANAGER. m/v 
Een man of vrouw met commercieel talent die onze lijnen Tzunali, Twinalo en Tzuwi verder uit kan bouwen. 

Wij zoeken een persoon met ervaring in de buitendienst. Die het niet 
erg vindt om vroeg weg te gaan en laat thuis te komen. Die ondanks dat 
het al wat later is toch nog even snel bij een prospect naar binnen wipt 
om het Dipanox assortiment aan de man of vrouw te brengen. Die trots 
is op het vertrouwen, de verantwoordelijkheden en vrijheden die hij 
krijgt toebedeeld en zich daar dan ook naar gedraagt. Die bij de klant 

vraagt om de order en proactief op onze klanten afstapt. Ervaring in onze branche is natuurlijk 
mooi meegenomen maar niet strikt noodzakelijk. Wij leren het je wel. Je gaat dan eerst een dikke maand achter de 
freesbank en de montage afdeling. Dan weet je hoe onze producten gemaakt worden, in elkaar zitten en plots ben je 
zomaar een echte gesprekspartner voor je klant geworden. Overigens wordt heel Nederland je speelterrein. 

                    Taken (onder meer): 

Het bezoeken van ijzerwarenvakhandels, beveiligingsbedrijven en 
sleutelspecialisten en daarover correct verslag leggen, offertes 
uitwerken, en de benodigde actie(s) initiëren. Daarom bent u 1 
vaste dag op de zaak. Het bezoeken van aannemers en derden om 
railingsystemen door te spreken, foutloos in te meten en (in 

overleg) correct te offreren. Het bezoeken van OEM klanten 
ivm RVS gietwerk. Deelnemen aan huisbeurzen met onze 

beurscontainer en natuurlijk de Bouwbeurs draaien. (We hebben ons alweer  
ingeschreven). En wat verder allemaal op het bordje ligt van een echte accountmanager. Daar 
behoeven wij niet verder over uit te weiden. Dat snapt U verder best. 

Wat bieden wij? Natuurlijk een marktconforme beloning, een bonusregeling op eigen verkoopresultaat, een laptop, een 
telefoon en een representatieve dienstauto uitgerust met routevison systeem zodat het bijhouden van een rittenboek 
niet meer nodig is. Een no-nonsense werkomgeving. En natuurlijk een fantastisch scala aan producten om de tanden in te 
zetten. En wij ontwikkelen gestadig verder dus U heeft altijd weer iets nieuws in de tas. 

Meer weten over deze functie?  

Contacteer Wiebe Agter onder w.agter@dipanox.eu of bel hem op 0651354931, dan 
loopt hij je vragenlijstje met je door. 
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