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Vacature 19008 

 

Accountmanager Export  

 

Producent van hoge kwaliteit oliën 

Locatie: Standplaats Overijssel en werkgebied Europa  

Dienstverband: Fulltime  

 

Functie 

Houd je ervan deuren te openen, relaties op te bouwen en van begin af aan een duurzame 

business-case op te bouwen? Ben je van nature een gedreven verkoper met een flinke 

scoringsdrang? Lees dan verder!  

 

Organisatie 

Onze opdrachtgever is een producent van hoge kwaliteit oliën voor o.a. de automotive, transport, 

motorfietsmarkt, industrie en scheepvaart. Zij heeft een samenwerking met verschillende teams in 

de Dakar. Deze zwaarste rally ter wereld is het ultieme bewijs voor de kwaliteit en de perfecte 

omgeving om de producten door te ontwikkelen en te verbeteren. Een familiebedrijf opgericht in de 

jaren 70-tig waar zo’n 200 gepassioneerde mensen bij werken. Je komt in een hecht team te werken 

dat bestaat uit een Sales Manager, twee projectmanagers special accounts en drie accountmanagers 

export. Daarnaast ondersteunt de binnendienst van vijf medewerkers bij de dagelijkse 

orderverwerking en het bewaken van de voortgang. Voor de internationale groei in Europa is zij op 

zoek naar een Accountmanager Export. 

 

Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van New Business door middel van cold-

calling, networking-events en sociale media. 

• Plannen van meetings met potentiele klanten en inventariseert hun wensen. 

• Ondersteunen van bestaande partners aangaande de lokale verkoop- en marketingstrategie 

als mede product-technische vraagstukken.  

• Actief volgen van de trends en ontwikkelingen in de markt.  

• In kaart brengen van prospects voor nieuwe marktgebieden, maken van een 

benaderingsplan en het ten uitvoer brengen daarvan.  

• Verzamelen en overbrengen van marktinformatie middels rapportage aan de internationale 

salesmanager. 

• Tijdig en juist opvolgen van de uitgebrachte offertes en bijhouden van de gegevens binnen 

het CRM-systeem. 
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Waar moet jij aan voldoen?  

• HBO werk- en denkniveau. 

• Ervaring in een salesfunctie, bij voorkeur in de producerende industrie. 

• Je hebt kennis van verkooptechnieken en je beschikt over goede 

onderhandelingsvaardigheden. 

• Het ontwikkelen van New Business zit in jouw DNA. 

• Je hebt een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 

• Je bent gepassioneerd, resultaatgericht, een doorzetter en hebt een positieve instelling. 

• Je bent flexibel en bereid tot frequent reizen. 

• Je bent initiatief nemend, zelfstandig en ondernemend.  

• Je hebt consultatieve kwaliteiten: taal van de klanten kun je goed begrijpen en deze kun je 

omzetten naar passende oplossingen. 

 

Wat bieden we jou?  

• Wij bieden een veelzijdige baan binnen een internationaal bedrijf met een gezonde 

marktpositie. Je mag rekenen op een prima salaris en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

• Investeren in persoonlijke ontwikkeling door middel van opleidingen of learning-on-the-job 

en mogelijkheden om door te groeien binnen de organisatie. 

• Veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid binnen de functie. 

• Uitstekende pensioenopbouw. 

• Flexibele werktijden. 

• Bedrijfsfitness. 

• Auto, laptop en mobiele telefoon van de zaak. 

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Grensverleggend ondernemerschap en gevoel voor kwaliteit is de drive om in 1977 het oliemerk 

‘Eurol’ te starten. De merknaam, een samenvoeging van Europa en Olie, benadrukt de internationale 

ambitie. De producten dragen de goedkeuring van vooraanstaande motorvoertuigfabrikanten en 

zijn inmiddels verkrijgbaar in meer dan 80 landen. De managementstijl is nuchter en sociaal. 

Medewerkers worden zeer vrijgelaten. Doe maar gewoon is de manier van werken. Door 

persoonlijke aandacht, een goede werksfeer en veel collegialiteit zorgen zij samen voor de 

continuïteit van Eurol! 

 

Is dit wat voor jou? 

‘Als je enthousiast bent geworden over deze functie kun je voor meer informatie contact opnemen 

met Henk Westerduin.  

 

 

 

 

https://www.why-search.nl/over-ons

