
Wat houdt de functie Key Accountmanager in?  
Als commercieel instelde Accountmanager pleeg jij actief telefonische acquisitie om nieuwe accounts 
binnen te halen en onderhoud je de relaties met de bestaande contacten aangaande de verkoop van 
batterijen, voedingssystemen, accu’s-, acculaders en noodstroomvoorzieningen voor toepassingen in 
bijvoorbeeld telecom applicaties, alarm installaties en UPS systemen. 

Je denkt mee met potentiele klanten en adviseert over de toepassingen van Stand-By BV producten. 
Verkoopcondities worden vastgesteld, offertes gecalculeerd, uitgewerkt en opgevolgd. Opdrachten 
worden gecontroleerd en voorbereidt voor de afhandeling binnen de organisatie. Tevredenheid van de 
opdrachtgevers wordt ten allen tijde beoordeeld. Deze functie rapporteert aan de Commercieel Directeur 
Wetac Stand-By B.V. 

Aangezien de werkzaamheden binnen een klein operationeel team worden verricht is duidelijke 
onderlinge communicatie van essentieel belang. Met de juiste gezonde instelling, veel eigen initiatief, 
vooruitziende blik en doorzettingsvermogen communiceer jij met de klanten. Verder heb jij duidelijke 
affiniteiten met verkoop, interesse in techniek en is je instelling altijd oplossingsgericht. 

Wat vragen we van je? 
Voor de juiste invulling van deze fulltime functie denken wij aan een Commerciële opleiding op HBO 
niveau of gelijkwaardig met verkoop-instelling en technische affiniteiten. Gezien de zwaarte van de functie 
denken wij aan een collega met enige jaren werkervaring. Goede kennis van de Engelse taal is een 
vereiste, Duits een pré. Onze nieuwe collega woont bij voorkeur in Ede of in de directe omgeving daarvan. 

Denk je na het lezen van deze vacature dat wij op zoek zijn naar jou? 
Stuur dan je cv met motivatie naar: 

Wij zoeken per direct een  

FULLTIME

Wetac Stand-By B.V. is een internationaal sterk groeiende importeur van onderhoudsvrije batterijen en 
laadsystemen voor noodstroomvoorzieningen, zoals alarm installaties, telecom applicaties en UPS 

systemen. Deze producten worden gedistribueerd via industriële grootverbruikers in binnen- en 
buitenland. Wetac Stand-By B.V. staat voor een uitgebreid pakket stationaire accu’s, 

voedingssystemen en acculaders. Wetac Stand-By B.V. is onderdeel van de Wetac Group. 

Key Accountmanager 

Momenteel heeft de Wetac Group een team van 49 medewerkers. 

Kijk voor meer informatie op www.wetac.nl 

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