
Accountmanager Gevelstenen 
(M/V) 

Brinkman baksteencentrum, onderdeel van de Morssinkhof Groep, is een zelfstandige advies- en 
verkooporganisatie op het gebied van gevelsteen, straatbaksteen en dakpannen. Tot haar relaties behoren 
architecten, projectontwikkelaars, aannemers en opdrachtgevers.  
Met het uitgebreide en up-to-date assortiment, ervaring en deskundigheid opereert Brinkman 
baksteencentrum als verlengstuk van de totale baksteenindustrie. Hierbij staat haar onafhankelijke positie 
garant voor objectieve adviezen, gericht op de optimale invulling van de eisen en wensen van haar relaties.  
Brinkman baksteencentrum is gevestigd in Luttenberg. In de showroom wordt een inspirerend overzicht van 
het aanbod in gevelsteen, straatbaksteen en dakpannen geboden, inclusief de laatste noviteiten.  

Wij zijn op zoek naar een  
“Accountmanager Gevelstenen (M/V)” 

Fulltime (40 uur per week) 

Taken: 
Je bent verantwoordelijk voor de contacten met en de advisering van de voorschrijvende doelgroep, 
voornamelijk architecten en projectontwikkelaars én onderhoudt commerciële contacten met de bij de 
projecten betrokken aannemers.  

Dit betekent: 

 je maakt grotendeels zelf je afspraken bij bestaande relaties en prospects;

 acquisitie bij de voorschrijvende doelgroep is hiervan een belangrijk onderdeel;

 je hebt het inspirerende vermogen de wensen van architecten/projectontwikkelaars te vertalen naar
producten;

 je adviseert de doelgroep over het gehele assortiment en de mogelijke toepassingen;

 je begeleidt bezoek aan de showroom in Luttenberg;

 relevante signalen uit de markt communiceer je met de betreffende collega’s;

 op de binnendienst word je ondersteund door de commerciële binnendienstmedewerkers;

 het Brinkman-verkoopteam bestaat uit 3 medewerkers in de buitendienst en 2 medewerkers op de

binnendienst;

 gemiddeld ben je 4 dagen per week actief in de buitendienst en 1 dag per week in de showroom / op

kantoor.

Wat vragen wij: 

 een opleiding op MBO+/HBO niveau in commerciële en/of bouwkundige richting en het is een pré als
je kennis en/of ervaring bezit in de verkoop van bouwkundige producten;

 enige jaren ervaring in de commerciële buitendienst;

 uitstekende contactuele vaardigheden en inlevingsgevoel;

 je bent creatief en inspirerend in je adviserende rol richting de voorschrijvers;

 je bent een teamplayer met een grote mate van zelfstandigheid.

Wat bieden wij: 

 een uitdagende, veelzijdige en zelfstandige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar
eigen inbreng en ideeën worden gewaardeerd;

 opleidingsmogelijkheden;

 25 vakantiedagen + 12 atv dagen;

 8% vakantiegeld;

 3,5% eindejaarsuitkering;

 een auto van de zaak en de gebruikelijke communicatiemiddelen;

 salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring.



De sollicitatie: 
De werving- en selectieprocedure wordt verzorgd door Profil P&O Consultants B.V.. Stuur een sollicitatiebrief, 
voorzien van cv aan: info@profilconsultants.nl. 
Mocht je meer informatie wensen dan kun je de heer Hans Olthuis bereiken op telefoonnummer (074) 267 00 
44 of buiten kantooruren op 06-270 245 42. 


