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Accountmanager Oliehandel & Milieutechniek
Zorg jij ervoor dat onze klanten “gesmeerd” bediend worden?!
Wat is jouw rol?
Als accountmanager Oliehandel&Milieutechniek ben jij de verbindende factor tussen de klant en onze
binnendienst. Je gaat geen uitdaging uit de weg en de klant staat voor jou altijd centraal.
Oliehandel Schippers biedt een breed scala aan vernieuwende producten binnen de branche zoals Blauwe
Diesel(diesel gewonnen uit plantaardige resten waarbij tot wel 80% CO2 gereduceerd kan worden) en speciale
smeermiddelen. Het is jouw taak om deze bijzondere producten weg te zetten bij klanten en een
toekomstbestendige relatie op te bouwen.
•
•
•
•
•
•
•

Het verkopen van een breed assortiment aan olie gerelateerde producten
Verantwoordelijkheid dragen voor een correcte forecasting en prijsstelling richting klanten
Beheren van het logistieke proces van leverancier naar klant en bijsturen waar nodig
Uitvoering geven aan correcte order verwerking en correcte administratieve afhandeling van de te
leveren of geleverde producten
Afstemmen van productbeschikbaarheid, prijszetting en kwaliteit met inkopers
Signaleren en oplossen van knelpunten met betrekking tot inkoop en verkoop
Kleine olie bestellingen meenemen op de route

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring als accountmanager
Je hebt een sterk commercieel inzicht en kunt goed onderhandelen
Je bent niet bang om binnen te stappen bij leads en het gesprek aan te gaan
Je bent klant- en resultaatgericht en accuraat
Je beheerst de Nederlands taal en je kunt je uitdrukken in woord en geschrift in het Engels

Wat bieden wij?
• SchippersStop biedt jou een uitdagende functie binnen een dynamisch en sterk groeiend
familiebedrijf, waar ontwikkeling en persoonlijke groei gestimuleerd wordt
• Marktconform salarisniveau passend bij jouw ervaring en achtergrond
• Gezonde secundaire arbeidsvoorwaarden
• Fulltime aanstelling
• Uitzicht op een vast contract
Interesse ?
Wil jij met plezier werken aan jouw eigen toekomst en die van Oliehandel Schippers? Mail dan je reactie
voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: IkWilWerkenBij@SchippersStop.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze website raadplegen. Voor vragen over de vacature bel met
ons via 040 205 12 05.
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