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Vacature 21012 

 
Accountmanager - Productmanager Controle & Inspectie  
 
De Koningh Coding & Labeling BV, Leverancier van industriële apparatuur Coding - Labeling - Inspection  
Locatie: Nederland  
Dienstverband: Fulltime 
 
Functie 
Door de verdere groei van De Koningh zijn ze op zoek naar een nieuwe collega accountmanager-productmanager 
in de buitendienst. Je richt je daarbij op Controle & Inspectie, een vrij nieuwe maar snelgroeiende tak. Jouw focus 
ligt op producenten en verpakkers waarbij productie efficiëntie, kwaliteitsborging, voedselveiligheid en wet en 
regelgeving als belangrijke normen worden gezien. De controlewegers, metaaldetectie- en X-ray systemen van De 
Koningh zijn in staat om producten en verpakkingen grondig en snel te analyseren. Deze systemen staan borg voor 
het beste resultaat op de hoogste snelheid. De Koningh staat bekend om zijn marktkennis, productkennis, snelle 
opvolging van vragen en het standaard bieden van 24/7 helpdesk en support aan al haar klanten. Hiervoor moet je 
oprechte interesse hebben in de producten en de toepassingsgebieden daarvan. Je wilt je graag verdiepen, 
snappen hoe het werkt en vindt het leuk om dat over te brengen bij de klanten. Je zult voornamelijk bezig zijn met 
het opzetten en verder opbouwen van de Business Unit Controle & Inspectie. Hierbij maak je tevens gebruik van 
leads van de overige Accountmanagers van de Business Units Coding & Labeling. Het huidige salesteam bestaat uit 
12 personen en is opgedeeld in Coding (1 productmanager en 5 accountmanagers), Labeling (1 productmanager en 
5 accountmanagers). Je rapporteert direct aan de directeur-eigenaar.  
 
 
Organisatie 
De Koningh Coding & Labeling is één van de grootste spelers in Nederland op het gebied van industriële codeer- en 
etiketteersystemen. Zij leveren apparatuur om producten en verpakkingen te coderen, etiketteren en inspecteren. 
Die combinatie is uniek in Nederland en daar zijn zij trots op. Wie kent niet de houdbaarheidsdatum op 
melkpakken, paracetamol en bierflesjes? Of je ziet in de supermarkt producten met een actiesticker 2 halen = 1 
betalen. Dat gebeurt in fabrieken door hun machines! Deze systemen worden geïnstalleerd en onderhouden door 
hun uitgebreide en gekwalificeerde serviceteam. De Koningh zit boordevol nieuwe ideeën. Samen met alle 
collega's kijken zij continu naar verbeteringen in hun productaanbod en hun dienstverlening. Zo kunnen zij iedere 
dag het verschil voor de klant maken, nu en in de toekomst! Het bedrijf telt momenteel ruim zestig medewerkers 
en is gevestigd in Duiven waar de ruime showroom, kantoren, magazijn en de technische dienst onder één dak 
zitten.  
 
 
Wat ga je doen?  
• Je onderzoekt bij bestaande relaties de mogelijkheden om business te genereren voor Controle & Inspectie. 
• Je bent omzetverantwoordelijk en bent in staat om een prognoseplan op te stellen. 
• Je bouwt actief aan een nieuw netwerk van klanten door geheel Nederland.  
• Bij het bezoeken van (potentiële) klanten ben je bereid én in staat om productdemonstraties te geven.  
• Je ondersteunt de klant door het aanbieden van de juiste oplossing voor zijn vraag. 
• Je bent bereid om bij te leren en je te verdiepen. Je hebt een interne drive om van de hoed en de rand te 

weten. 
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• Na ontvangt van de bestelling zorg je voor een goede overdracht aan de organisatie die zorgt draagt voor de 
oplevering.  

• Signaleren van veranderingen in de markt en daar tijdig en op de juiste manier op inspelen.  
 

 
Waar moet jij aan voldoen?  
• Je hebt een technische of commerciële opleiding voltooid op minimaal Bachelor niveau. 
• Je hebt minimaal 5-10 jaar bewezen ervaring in een soortgelijke functie binnen dezelfde sector.  
• Je hebt de juiste aantoonbare instelling en affiniteit met techniek, je bent in staat om een machine bij een 

klant af te stellen.  
• Je bent enthousiast en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Je bent flexibel en kan denken in oplossingen.  
• Je bent proactief, leergierig, zelf organiserend, ondernemend en resultaatgericht.  
• Je bent een gedreven en communicatief vaardige gesprekspartner. 
• Je vindt het een uitdaging een prettige relatie met de klanten op te bouwen en te onderhouden. 
• Je toont interesse in je gesprekspartner, toont aandacht en bent eerlijk.  
• Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  
• Een netwerk in de wereld van Controle & Inspectie is een must.  
• Je bent woonachtig bij voorkeur in Midden Nederland.  
 
 
Wat bieden we jou?  
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een fulltime arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
• Een uitdagende functie en een ruime verantwoordelijkheid. 
• Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk. 
• Gedegen interne opleiding en begeleiding. 
• Auto, smartphone, laptop. 
 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
De Koningh Coding & Labeling is een bedrijf waar hard wordt gewerkt, maar ook ruimte is voor plezier met veel 
betrokkenheid. Er wordt de nodige bewegingsruimte geboden in jouw dagelijkse werkzaamheden in een 
ambitieuze, kwaliteitsgerichte organisatie met een goed imago.  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met 
Miranda Grimbergen. 
m.grimbergen@why-search.nl  
06 15435753 
 


