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Vacature 20019 

 

Accountmanager DIY 

 
Repair Care Home  

Locatie: Nederland   

Dienstverband: Fulltime  

 

Functie 

Als Accountmanager DIY ben je samen met een jong en ambitieus team verantwoordelijk om de productlijn 

EAZYFIX® verder uit te bouwen en te laten groeien! Als Accountmanager ben je verantwoordelijk om het aantal 

verkooppunten binnen Nederland uit te breiden en te zorgen voor een verdere uitbreiding van de dekkingsgraad. 

Daarnaast onderhoud je contact met de bestaande verkooppunten en ben je verantwoordelijk voor het inrichten 

en het onderhouden van de product presentatie bij de verkooppunten. Je ondersteunt de verkooppunten met 

jouw kennis en verzorgt workshops (op locatie). Dit alles om de omzet van EAZYFIX® te verhogen!  

 

Organisatie 

Repair Care Home is dé kennisspecialist op het gebied van hout- en kozijnreparatie voor de Doe-Het-Zelver. Het is 

een zusteronderneming van Repair Care International, al jaren de markleider in oplossingen voor houtrot 

reparaties voor de professionele schilders- en onderhoudsmarkt. Met de productlijn EAZYFIX® richt Repair Care 

Home zich op de Retail en bieden ze de beste oplossing voor de Doe-Het-Zelver. Op dit moment is EAZYFIX® al 

verkrijgbaar bij ruim 130 winkels in Nederland!  
 

Wat ga je doen?  

- Uitbouwen van de bestaande verkooppunten van EAZYFIX®, dit doe je bijvoorbeeld d.m.v. canvassen en 

acquisitie.  

- Ondersteunen en onderhouden van contact bij de bestaande verkooppunten van EAZYFIX® (Doe-Het-Zelf 

en speciaalzaken).  

- Verantwoordelijk voor de inrichting en de productpresentatie bij de verkooppunten.  

- Overdragen van kennis mede d.m.v. workshops en presentaties op locatie.  

- Initiëren van nieuwe ideeën ter bevordering van de verkoop.  

 

Waar moet jij aan voldoen?  

- MBO werk- en denkniveau. 

- Circa 1 tot 3 jaar commerciële ervaring, bij voorkeur in de verf/bouw gerelateerde branche.  

- Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een plus.  

- Technische affiniteit (je vindt het leuk om te klussen).  

- Commercieel gedreven en een enthousiaste instelling.  

- Sociaal vaardig, zelfstandig en ondernemend.  

- Woonachtig in Midden-Nederland.  

 

 



 

-- pagina 2 van 2 – 

 

Wat bieden we jou?  

- Een uitdagende baan waar je veel verantwoordelijkheid krijgt.  

- Goede primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden (bijv. bovengemiddeld aantal vakantiedagen) 

- Ruimte om jezelf nu en in de toekomst te ontwikkelen d.m.v. trainingen en opleidingen.  

- Een open en no-nonsense cultuur waar humor belangrijk is!  

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Repair Care Home is de zusteronderneming van Repair Care International. Beide bedrijven staan garant voor de 

beste producten en dit doen ze met een team van enthousiaste en gedreven mensen. Bij Repair Care Home werk 

je in een jong, hecht en ambitieus team. Iedereen heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en er is ruimte 

voor creativiteit en nieuwe ideeën. Samenwerken en plezier staat centraal!  

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl 

06 156 318 04 

 

 

 

 

https://www.why-search.nl/contact

