
VEREIST PROFIEL
• Je hebt een commerciële achtergrond cq instelling  

en affiniteit met de agrarische (varkens)sector.
• Bij voorkeur 2-5 jaar relevante werkervaring in een 

vergelijkbare positie. Een netwerk in genoemde regio  
is een pre.

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal. Beheersing 
van de Spaanse en Russische taal is een pré.

• Je bent communicatief zeer sterk en beschikt over  
een enthousiaste, hands-on persoonlijkheid. 

• Groot inlevingsvermogen t.b.v. de klanten met gevoel voor 
de sector en de investeringswijze, zonder de rendementen 
uit het oog te verliezen.

• Competenties: commercieel, resultaatgericht, 
communicatief sterk, probleemoplossend,  
zelfstartend en zelfstandig.

• Woonachtig in werkgebied en bereid om veel  
te reizen binnen-  en zonodig buiten het werkgebied.

INTERNATIONAL ACCOUNTMANAGER (B2B) M/V

Om de groei en ontwikkeling van Nooyen Pig Flooring 
verder te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven:

DE FUNCTIE
• De Accountmanager heeft tot doel om de omzet en 

het marktaandeel van de klanten en distributeurs van 
Nooyen Pig Flooring systematisch verder te laten 
groeien.

• De Accountmanager maakt deel uit van het Sales team 
en is verantwoordelijk voor de verkoop en omzet in zijn 
regio in samenwerking met de collega’s.

• De Accountmanager is aanspreekpunt voor klanten 
en dealers met deskundig advies en weet nieuwe 
orders te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de 
(op)bouw van langdurige relaties en het uitbreiden van 
het netwerk en gaat proactief aan de slag om nieuwe 
dealers te ontdekken om maximale marktwerking te 
creëren met high-end producten.

• Je kent de markt en weet in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en ziet kansen.

• Reizen en actief zichtbaar zijn in werkgebied  
maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het werk.  
Het hoofdkantoor bevindt zich in Deurne, met  
veel vrijheid om vanuit huis te werken.

• Je hebt HBO werk- en denkniveau, verkregen  
door opleiding en /of werkervaring. 

• De Accountmanager stelt verkoopplannen op voor  
zijn / haar gebied en draagt bij aan het verder 
ontwikkelen en professionaliseren van de 
verkooporganisatie. 

• Nevenactiviteiten zijn o.a.: 
- Actief deelnemen aan en bezoeken van beurzen;
- Het geven van (product)presentaties. 
- Organiseren en begeleiden van  

klant- cq. dealerdagen.

REAGEREN

Mail je CV inclusief motivatie voor naar vacature@nooyen.nl, t.a.v. dhr. Ernie Maas. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.nooyenpigflooring.com. 

WIJ BIEDEN
Een uitdagende functie voor een kandidaat in een gezond, 
dynamisch en groeiend bedrijf. Het bedrijf wordt gekenmerkt 
door een open hands-on werksfeer waarbinnen je veel 
vrijheid krijgt om jouw werkzaamheden uit te voeren. Goede 
arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de functie.

VACATURE


