Verhuur voor en door professionals!

Wij zoeken een:

JUNIOR ACCOUNTMANAGER 40 U
M/V

123 Machineverhuur BV
is een dynamisch
verhuurbedrijf dat zich
richt op de professionele
verhuurmarkt. Wij zijn al
ruim 20 jaar actief in het
verhuren van materieel
voor bouw, infra, GWW,
industrie en evenement,
in de breedste zin
van het woord.
Vanuit tien vestigingen
in Dronten, Apeldoorn,
Breda, Emmeloord,
Genemuiden, Huizen,
Meppel, Raalte, Rosmalen
en Zwolle bedienen we
als jong en hecht team
onze opdrachtgevers, die
net als wijzelf veeleisende
professionals zijn.
123 Machineverhuur
is onderdeel van de
Inter-Rent groep waar
Inter-Techno, Gencom,
Bobcat Zuid-Nederland ook
deel van uitmaken.

Functie inhoud:
Als accountmanager is het aan jou de taak om de omzet van
bestaande accounts te vergroten en om nieuwe klanten binnen
te halen. Heb jij affiniteit met de bouw? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Voor onze liftendivisie in Rosmalen zoeken wij een jr.
accountmanager.
Jij weet, door het hele land, de potentiële klant te vinden en kent
de mogelijkheden in de markt of bent bereid om je in de markt
te verdiepen. Als salestopper weet jij de klant te overtuigen van
het onderscheidend vermogen van 123Machineverhuur. Je pleegt
actief koude acquisitie en beheert de relatie met de klant.
Het is een zelfstandige buitendienstfunctie. Je rapporteert
rechtstreeks aan de accountmanager. Samen met de
accountmanager weet jij de omzetdoelstellingen te realiseren.
Ben jij onze nieuwe collega?
- Je hebt affiniteit met de branche en bezit communicatieve en
commerciële vaardigheden;
- Je bent commercieel verantwoordelijk voor jouw eigen regio, van
acquisitie tot relatiebeheer en het gehele proces hiertussen;
- Je pleegt actief telefonische acquisitie en onderhoudt het contact
met klanten en prospects;
- Je bent verantwoordelijk voor het behalen van gestelde (omzet)
doelstellingen;
- Je signaleert marktontwikkelingen en levert een bijdrage aan de
strategie en beleid;
- Je bent kritisch, servicegericht en resultaatgericht;
- Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld;
- Je hebt geen 8.00u tot 17.00u mentaliteit;
- Je hebt technisch inzicht;
- Je beheerst het MS-Office pakket en hebt affiniteit met een CRMsysteem.
Wij bieden:
- Een uitdagende baan in een enthousiast team dat klantgericht
denkt;
- Een plek in een groeiende organisatie met
doorgroeimogelijkheden;
- Marktconforme salariëring met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan nu je sollicitatie met CV naar:
vacatures@123machineverhuur.nl
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de afdeling
personeelszaken, telefoonnummer 0800-5353123
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