Wij zijn op zoek naar een:

Accountmanager Nieuwbouw- en Renovatieprojecten
Als accountmanager bij Handicare Bathroom Safety BV zorg je dat onze hoogwaardige badkamer
hulpmiddelen geplaatst worden in nieuwbouw- en renovatieprojecten van ziekenhuizen en andere
zorginstellingen. Je levert een substantiële bijdrage aan de groei van Handicare Bathroom Safety BV
door goed relatiemanagement, acquisitie en netwerken. Deze dynamische commerciële functie biedt
veel vrijheid en ruimte voor ondernemerschap.
In deze functie ga je de volgende uitdagingen aan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe projecten opsporen en binnenhalen
Accountmanagement van de klantgroep sanitair groothandel
Accountplannen opstellen en beheren, in overleg met je accounts
Netwerken met partijen zoals architecten en adviesbureaus
Contacten onderhouden met installateurs van aangepaste badkamers
Trainingen geven voor de Handicare Academy
Up-to-date houden van het CRM-systeem
Een eigen rayon onderhouden

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau
Woonachtig in de noordelijke helft van het land
Minimaal 3 jaar commerciële werkervaring
Zelfstandig, gestructureerd, proactief, ambitieus en sales gedreven
Communicatief sterk en een goede gesprekspartner op alle niveaus
Ervaring en affiniteit met sanitaire producten en/of hulpmiddelen is een pré
Kennis van de installatiebranche/sanitair groothandel is een pré

Handicare Bathroom Safety BV is marktleider op het gebied van badkameraanpassingen. Daarnaast
bieden wij een uitgebreid assortiment zorghulpmiddelen zoals plafondliften en tilliften. Handicare
maakt het dagelijks leven gemakkelijker voor mensen met een beperking, en hun verzorgers.
Handicare distribueert oplossingen en kennis via de groothandel, distributeurs en dealers.
Wat bieden wij?
Handicare Bathroom Safety BV is gevestigd in Pijnacker en biedt jou een mooie uitdaging binnen een
kleine organisatie en een enthousiast en gezellig team. Daarnaast maken wij deel uit van de
Handicare Group. Een sterk groeiende, internationale onderneming. Naast een marktconform salaris
bieden wij een interessante bonusregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
leaseauto en faciliteiten voor werken vanuit huis.
Interesse?
Sluit dit profiel goed aan en heb je interesse? Reageer dan direct en stuur je CV en sollicitatiebrief
naar hr.ls@handicare.com. Voor vragen kun je terecht bij Anton Teeuwen via 06-12037764. Een
Assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

