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Vacature 20020 

 

Accountmanager  

 
Expert in wand- en plafondsystemen 

Locatie: Brabant  

Dienstverband: Fulltime  

 

Functie 

Als Accountmanager heb je een brede functie en ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van leads, het 

bezoeken van klanten en het inmeten van projecten, het maken van offertes en het succesvol begeleiden van 

projecten. Daarnaast ben je altijd scherp op nieuwe kansen en mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe 

klanten.  

 

Organisatie 

Sentho is de expert op het gebied van hygiënische wand- en plafondsystemen.  Sentho is adviseur en uitvoerder 

van complexe nieuwbouw – en renovatieprojecten waar hygiëne, vloeistofdichtheid en/of isolatie van 

verwerkingsruimten van belang zijn. Sentho is betrokken vanaf het advies tot de montage. Door de kennis en 

ervaring kunnen ze het juiste advies geven voor verschillende situaties en de projecten van begin tot het einde 

goed begeleiden. Door de hygiënische en vloeistofdichte eigenschappen van de systemen zijn deze uitermate 

geschikt voor bijvoorbeeld de food-, horeca- en de zorgsector. Klanten van Sentho bestaan bijvoorbeeld uit 

groothandels in de food, voedselproducenten en restaurants. Doordat Sentho van begin tot het eind betrokken is 

bij de nieuwbouw- en renovatieprojecten, heb je als Accountmanager een afwisselende rol. Je denkt mee om de 

klant van het juiste advies te voorzien en bent betrokken tot het project succesvol is afgerond.  

 

Wat ga je doen?  

• Bezoeken van klanten, het evalueren van de specifieke behoeften en het geven van een passende 

oplossingen.  

• Inmeten van projecten.  

• Offertes uitwerken en opvolgen.  

• Begeleiden van projecten van A tot Z.  

• Opvolgen van leads.  

• Benaderen van nieuwe klanten.  

• Volgen en inspelen op de ontwikkelingen in de markt. 

 

Waar moet jij aan voldoen?  

• MBO werk- en denkniveau. 

• Circa 5 jaar commerciële ervaring in de buitendienst, bij voorkeur in de bouw- en/of voedingssector.  

• Vloeiende beheersing van de Nederlandse taal. 

• Proactieve, ondernemende en commerciële instelling. 

• Sociaal sterk en positief. 

• Woonachtig in de regio Brabant. 
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Wat bieden we jou?  

• Een baan waar je het gehele salestraject betrokken bent en veel vrijheid krijgt binnen een 

snelgroeiende organisatie. 

• Prima arbeidsvoorwaarden.  

• Ruimte voor eigen initiatief.  

• Kansen om jezelf verder te blijven ontwikkelen d.m.v. het volgen van cursussen.  

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Als Accountmanager werk je in een stabiele ondernemende en snelgroeiende organisatie. Je komt te werken in 

een klein en hecht team waar iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en samenwerken van belang is. Een 

ondernemende en positieve instelling zijn kenmerken voor de mensen in de organisatie. Als Accountmanager 

rapporteer je direct aan de directeur.  

 

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

