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Wij zijn we op zoek naar een commerciële pro actieve Desk Based Account Manager. Na een degelijke 

specifi eke inhouse opleiding word je het aanspreekpunt voor je klanten. Binnen de klantengroep ben je verant-

woordelijk voor je eigen omzet en marge. Het betreft veelal bestaande klanten en relaties, maar een klein deel 

acquisitie hoort erbij. Je beheert deze klantengroep die je vervolgens verder laat groeien in omzet en marge. 

Een goede relatie onderhouden met je klanten via de telefoon, problemen oplossen, commerciële vragen 

beantwoorden en natuurlijk proberen nog meer van onze producten te verkopen, zijn belangrijke taken binnen 

deze rol.

Profi el:

We zijn op zoek naar iemand met de nodige affi niteit met, of interesse in elektronische beveiliging. Een com-

merciële en analytische mindset is nodig om succesvol de doelstellingen te kunnen behalen. Verder vinden we 

het prettig als je veel energie meebrengt, een positieve instelling hebt en jezelf als een vis in het water voelt in 

een dynamische omgeving. Je praat graag met klanten, en pakt zonder moeite de telefoon om een verkoop-

gesprek te starten bij een van je bestaande relaties.

Een goede basiskennis van MS Offfi ce (Word, Excel) en SAP als ERP-systeem zijn een pre.

Uiteraard spreek je Nederlands en beheers je ook het Engels. Als je Frans spreekt dan worden 

we helemaal gelukkig.

Een aantal belangrijke competenties zijn:

• Hands-on mentaliteit

• Heldere communicator & klantgericht

• Punctueel  (administratief sterk)

• Gedreven om succesvol te zijn richting je targets

•  Ervaring in de beveiligingswereld is een pre, maar geen harde eis

Wij bieden :

• Een meer dan marktconform salaris met een aantrekkelijke bonus binnen een stabiel, 

 gezond en sterk internationaal bedrijf. 

• Full time contract

• Alle noodzakelijke opleidingen en benodigdheden om van deze job een succes te maken.

• Een super gemotiveerd team dat uitkijkt naar een nieuwe collega

• Doorgroeimogelijkheden naar buitendienst functies

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

• Werk vanuit huis mogelijkheden (deels)

• Pensioen

• Vakantiegeld

VACATURE
Desk Based Account Manager
ADI Global Distribution - Breda _ 40 uur

Solliciteren
Stuur je CV & Motivatie naar: 

Koen de Rooij

Directeur ADI Global Benelux

Koen.de.Rooij@adiglobal.com 


