
De functie 
Als Accountmanager Automotive ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle sales werkzaamheden
die met veel eigen initiatief leiden tot het behalen van de gestelde targets. Als geboren verkoper weet je
waar de focus moet liggen als het neerkomt op het binnenhalen van nieuwe prospects/ relaties, daarnaast
onderhoud je nauwe banden met bestaande relaties om zo die contacten verder uit te diepen. Je houdt
rekening met de eisen en wensen van de klant maar verliest hierbij het commercieel belang niet uit het oog. 
Je ondersteunt bij het in kaart brengen van (strategische) marktontwikkelingen door ons vakgebied
nauwlettend te volgen. Je werkgebied ligt binnen Nederland, je vaardigheden zijn vooral op sales gericht
maar goede communicatieve eigenschappen zijn een must; je hebt tijdens je werkzaamheden veel contact
met de andere afdelingen binnen Wetac en je rapporteert direct aan onze verkoopdirecteur. 

Wie ben jij?   
Jij bent een gedreven Accountmanager met enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt
een commerciële opleiding op minimaal MBO niveau afgerond, aangevuld met een gezonde sales- en
servicegerichte instelling. Je beschikt over voldoende technische affiniteiten en interesse in accu's en
batterijen. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, zowel in woord- als
geschrift (Duits is een pré). Onze nieuwe collega woont bij voorkeur in midden Nederland. 

Ben jij de accountmanager die wij zoeken?  
Stuur dan je cv met motivatie naar: 

Wij zijn op zoek naar een: 

BUITENDIENST / FULLTIME

Wetac Battery Company is een totaalleverancier van accu's, laders en toebehoren in de
meest uiteenlopende sectoren. Onze hoofdvestiging staat in Ede, daarnaast hebben wij

vestigingen in Duitsland, Engeland en Tsjechië. Ons complete team bestaat momenteel uit
>50 medewerkers en wij hebben de ambitie om te blijven groeien.

Accountmanager Automotive

Momenteel heeft de Wetac Group een team van >50 medewerkers. 

Kijk voor meer informatie op www.wetac.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wetac B.V. 
t.a.v. mevrouw I.C. Leenen, irma@wetac.nl

een power company met spanning 

 

Wetac biedt haar medewerkers een up-to-date pakket aan arbeidsvoorwaarden met alle  
benodigdheden voor een optimale uitvoering van de functie.


