Verhuur voor en door professionals!

Voor onze vestigingen in Zuid-Nederland zoeken wij een:

M/V

ACCOUNTMANAGER
VERHUUR BRABANT
123 Machineverhuur BV
is een dynamisch
verhuurbedrijf wat 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.

Functie-eisen:
- MBO+ werk en denkniveau met kennis van de actuele markt;
- Enige technische affiniteit;
- Relevante werkervaring;
- Zelfstandig en effectief kunnen werken;
- Gedisciplineerd en bekend met CRM en Office pakketten;
- Efficiënt en resultaatgericht;
- Communicatief sterk en beschikt over inlevingsvermogen.
Ben jĳ onze nieuwe collega?
- Je bent commercieel verantwoordelijk voor jouw eigen regio,
van acquisitie tot relatiebeheer en het gehele proces hiertussen.
- Actief telefonische acquisitie en het onderhouden van contacten
met klanten en prospects.
- Je bent verantwoordelijk voor het behalen van gestelde (omzet)
doelstellingen.
- Jij signaleert marktontwikkelingen en levert een bijdrage aan
de verkoopstrategie en -beleid.
- Je bent goed in het analyseren van statistieken en het ondernemen
van acties daar op, zodat gestelde doelen behaald kunnen worden.

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.

Wĳ bieden:
- Werk in een zeer gedreven en enthousiast team van collega’s;
- Een uitdagende functie met een marktconform salaris en uitstekende
secundaire voorwaarden;
- Auto, laptop en smartphone van de zaak.

123 Machineverhuur
is onderdeel van de
Inter-Rent groep waar
Inter-Techno, Gencom,
Bobcat Zuid-Nederland ook
deel van uitmaken.

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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