ACCOUNTMANAGER Fulltime

Wegens toenemende drukte zijn wij per direct op zoek naar een ervaren accountmanager om
Hydroton BV te vertegenwoordigen. De accountmanager is het eerste aanspreekpunt van de klant,
adviseert op technisch gebied, en zet dit om naar een commerciële offerte. De klanten zijn veelal
machinebouwers die onze hydraulische aandrijvingen gebruiken in hun producten. Wil jij samen met
een gedreven, enthousiast team zorgdragen voor het ontwerpen en realiseren van hydraulische
systemen en aandrijvingen in vele branches? Dan is dit de uitdaging voor jou!

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DEZE FUNCTIE:
– Het adviseren van de klant op technisch gebied, met een commerciële inslag
– Je bent verantwoordelijk voor ca. 10-15 accounts (veelal vaste klanten) binnen Hydroton
– Je stelt de prijscalculatie op, in samenwerking met afdeling Verkoop en Engineering
– Na succesvol offertetraject, het tekenpakket samen (laten) stellen met afdeling Engineering
– In overleg met afdeling Productie wordt het werk ingepland en stel je een orderbevestiging op
– Je volgt verkochte projecten vervolgens langs de zijlijn, en biedt (commerciële) hulp, waar nodig
– Alledaagse inkoop opdrachten behandelen, en de klanten actief bedienen binnen het Sales-team
– Potentiële nieuwe klanten interesseren voor samenwerking met Hydroton (acquisitie)
– Het bezoeken van klanten, om nieuwe aanvragen door te nemen of contact te onderhouden.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
– Je werkt nauwkeurig, hebt oog voor detail en houdt van techniek
– Minimaal mbo-niveau techniek en/of sales afgerond
– Bij voorkeur een technische vooropleiding
– Je bent commercieel ingesteld, en begrijpt hoe de klant bedient wil worden.
– Ervaring met verkoop, ontwerp, bouw of onderhoud van hydraulische installaties
– Je bezit goede communicatieve eigenschappen en beïnvloedingsvaardigheden

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
– Goede inwerkperiode, vaste werkplek en zicht op een vaste aanstelling
– Prettige werksfeer in een jong team, binnen een informele, technische omgeving
– Een werkgever die mensen wil laten ontwikkelen
– Vertrouwen in de medewerkers en zelfstandigheid
– Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie in de techniek
– Opleidingen met betrekking tot hydrauliek en/of sales
– Goede arbeidsvoorwaarden en bijpassend salaris
Herken jij jezelf in deze omschrijving? Stuur dan jouw brief met CV naar: Vacature@hydroton.nl

OVER HYDROTON:
Hydroton Engineering ontwerpt, bouwt en installeert hydraulische installaties en aandrijvingen.
Wij zijn werkzaam vanuit Nederland, en onze producten worden over de hele wereld gebruikt
door klanten die met onze ‘custom made’ installaties werken. Hydroton is werkzaam in de volgende
branches: Yachtbouw, Machinebouw, Offshore, Betonbouw, Olie- en Gasindustrie, Landbouw, Civiele
bouw (Bruggen en Sluizen), Heavy Lifting industrie, Transportsector en Vliegtuigindustrie.

