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Vacature 21024 
 
Accountmanager AkzoNobel Trimetal  
 
AkzoNobel, Verfproducent  
Locatie: Regio Twente-Salland-Achterhoek 
Dienstverband: Fulltime   
 
Functie 
Voor de commerciële ondersteuning van een grossier in de regio Twente-Salland-Achterhoek voor het merk 
Trimetal is onze opdrachtgever op zoek naar een ervaren Accountmanager. Je werkt daarbij samen met de 
Accountmanagers van de betreffende grossier en probeert de omzet van het merk Trimetal te verhogen voor 
meerdere vestigingen van de betreffende grossier. Je rapporteert aan de Rayonmanager van onze opdrachtgever. 
In deze zelfstandige commerciële functie word je verantwoordelijk voor het vergroten van het marktaandeel bij de 
grossier in jouw regio. Je werkt mee aan het voorbereiden en uitvoeren van het marktbewerkingsplan en 
ondersteunt 'hands-on' de verkoopacties bij de grossier. Van belang is ook jouw technische begeleiding van de 
schilders en opdrachtgevende markt. Je krijgt een contactrijke commerciële baan in de verkoop van een topmerk 
bij een van de grootste en meest ambitieuze multinationale verfproducenten ter wereld. En dat in een zeer 
positief ingesteld, innovatief en sympathiek sales team, dat open staat voor jouw visie! 
 
Organisatie 
Onze opdrachtgever, AkzoNobel, heeft passie voor verf. Zij zijn experts in het ambacht van het creëren van verven, 
lakken en beitsen en zetten de standaard op het gebied van kleur en bescherming sinds 1792. Hun wereldklasse 
portfolio heeft het vertrouwen van klanten over de hele wereld. Met hun hoofdkwartier in Nederland zijn ze actief 
in meer dan 150 landen en hebben zij 34.500 medewerkers die gepassioneerd zijn over het leveren van hun 
hoogwaardige producten en diensten die hun klanten verwachten.  Zij streeft ernaar al hun klanten -van 
professionele schilders tot enthousiaste doe-het-zelvers- te voorzien van de allerbeste producten en het advies 
voor een perfecte afwerking van hun project. De afdeling Independent Wholesalers van AkzoNobel bewerkt samen 
met een aantal multi-brand grossiers de professionele bouwvervenmarkt met o.a. het merk Trimetal. Voor de 
commerciële ondersteuning van een grossier in de regio Twente-Salland-Achterhoek is onze opdrachtgever op 
zoek naar een ervaren Accountmanager voor het merk Trimetal.  
 
 
Wat ga je doen? 

• Ondersteunen van de grossier in de advisering en verkoop van A-merk Trimetal aan professionele 
schilders- en opdrachtgevende markt. 

• Beschrijven en communiceren van de behoeften van klanten en deze in eigen plannen verwerken. 
• Analyseren en communiceren van de resultaten in de regio en hierop sturen. 
• Je bent samen met de Accountmanagers van de grossier verantwoordelijk voor de marktbewerking 

van prospecten en maakt hierbij gebruik van je eigen creativiteit en commerciële instinct.  
• Coachen van het regio team van de grossier zodanig dat er betere resultaten worden behaald, 

inclusief ondersteunen van collega’s op het filiaal en het onderhouden van contact met de aanwezige 
klanten.  
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• Onderhouden van contact met de bestaande relaties en kijken naar de mogelijkheden om deze 
samenwerkingen verder uit te bouwen. 

• Opbouwen van een hechte relatie met klanten op basis van de inhoudelijke kwaliteit van je 
technische adviezen. 

• Ontwikkelen en beheren van nieuwe relaties van schilders en opdrachtgevers in de regio. 
• Begeleiden van de schilder voor, tijdens en na de klus door middel van advisering en 

werkbegeleiding. 
• Signaleren van markt- en productontwikkelingen. 
• Het geven en/of ondersteunen van technische trainingen en voorlichting aan relaties. 
 

Waar moet jij aan voldoen? 
• MBO/ HBO functioneringsniveau met opleiding bij voorkeur in commerciële richting.  
• Circa twee tot vijf jaar ervaring in een commerciële buitendienstfunctie.  
• Verf technisch onderlegd adviseur die in staat is om verf technische adviezen te geven.  
• Gevoel voor de behoeften van de klant en vermogen daarop in te spelen. 
• Gedreven, communicatief sterk, overtuigend, positief denker. 
• Je bent commercieel sterk en in staat zelfstandig New Business binnen te halen.  
• Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal.  
• Proactieve, ondernemende en flexibele instelling. 
• Je bent sociaal sterk en staat stevig in je schoenen.  
• Relevante IT-kennis en ervaring met CRM-pakketten. 
• Je bent woonachtig in de regio Twente-Salland-Achterhoek. 

 
Wat bieden we jou? 

• Goed salaris en goede secundaire voorwaarden (bovengemiddeld aantal vakantiedagen). 
• Een uitstekend pensioen. 
• Functie binnen een grote organisatie waar er de mogelijkheden zijn om te blijven ontwikkelen. 
• Laptop en telefoon van de zaak.  
• Een auto van de zaak.  

 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
Bij AkzoNobel geloven ze dat ze hun onderneming maar net zo snel kunnen laten groeien als hun mensen. Eigen 
ideeën, out-of-the-box initiatieven en visie op relatiebeheer worden erg gewaardeerd en daarmee kun je ver 
komen! Binnen de organisatie hechten ze verder veel waarde aan de inzet van Performance Management om 
effecten van gedrag meetbaar te maken en activiteiten toe te splitsen op de targets. Zo word je uitgedaagd na te 
denken over de juiste balans in strategische afwegingen en de energie die je in klanten steekt in relatie tot het 
behaalde rendement.  
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin h.westerduin@why-search.nl of 06 15631804.  
 
 
 
 
 


