Vacature accountmanager binnendienst
TuinVisie, gevestigd te Enter en Utrecht, is een landelijk opererende handelsorganisatie in “tuinhardwaren”.
Het accent ligt daarbij op sierbestrating geproduceerd in eigen fabrieken. Daarnaast verhandelen wij
sierbestrating (van beton, keramiek en natuursteen), tuinhout, kunstgras, tuinverlichting en nog veel andere
producten. Met deze producten en een pakket aan ondersteunende activiteiten richten wij ons vooral op
gespecialiseerde steenhandelaren die verwerkers zoals hoveniers, maar ook particulieren als doelgroep
hebben.
TuinVisie maakt op dit moment een waanzinnige groei door. Dit zowel in omvang als ook in de activiteiten die
we ontplooien. We zijn voorlopers in de markt op een aantal belangrijke punten zoals logistiek, assortiment,
(online) marketing. Door de flexibiliteit in ons bedrijf en de klantgerichtheid hebben we naast eerder
genoemde punten de ambitie en verwachting de komende jaren stevig door te groeien.
Het bedrijf maakt deel uit van de Morssinkhof Groep, fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en
sierbestratingsproducten. Ook de handelsonderneming Brinkman baksteencentrum behoort tot deze groep. Zij
is leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen voor de zakelijke markt. Binnen de totale groep
werken circa 200 medewerkers.
Voor TuinVisie B.V. zijn wij per direct op zoek naar een:
accountmanager binnendienst, 32 - 40 uur per week, standplaats Enter
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden:
• Maken en opvolgen van offertes en het verwerken van orders;
• Onderhouden en versterken van relaties met bestaande klanten;
• Telefonische acquisitie;
• Ondersteuning en begeleiding van accountmanagers in de buitendienst.
Wat vragen wij:
• Mbo werk- en denkniveau;
• Commerciële instelling;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Goede beheersing van de Engelse en
Duitse taal is een pré;
• Klantgericht, zelfstandig en accuraat kunnen werken;
• Stressbestendig.
Wat bieden wij:
• Wij bieden een uitdagende, veelzijdige en zelfstandige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie
waar eigen inbreng en ideeën zeer worden gewaardeerd;
• Opleidingsmogelijkheden;
• 25 vakantiedagen + 12 atv-dagen;
• 8% vakantiegeld en 3,5% eindejaarsuitkering;
• Tegemoetkoming reiskosten;
• Salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.
Interesse?
Ben jij van mening de juiste kandidaat te zijn voor deze functie dan ontvangen wij graag uiterlijk
8 februari 2019 jouw motivatiebrief + cv. Je kunt deze mailen naar Leonie Wetering, P&O adviseur. E-mailadres:
l.wetering@morssinkhof-groep.nl
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hugo Kok, directeur TuinVisie, op
telefoonnummer: 074-2426000 of per e-mail: h.kok@tuinvisie.nl.

