
 
 

Vacature Accountmanager binnendienst (M/V) 
40 uur per week - standplaats: Enter 

 
TuinVisie, gevestigd te Enter en Utrecht, is een landelijk opererende handelsorganisatie in “tuinhardwaren”. 
Het accent ligt daarbij op sierbestrating en muurelementen 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 deel uit van Morssinkhof Groep, fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en 
sierbestratingsproducten. Ook de handelsondernemingenen Brinkman baksteencentrum en Decor Son behoren 
tot deze groep. Binnen de totale groep werken circa 300 medewerkers. 
 
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 en assortiment. 
Door de flexibiliteit in ons bedrijf en onze klantgerichtheid hebben we naast eerder genoemde punten de 
ambitie en verwachting de komende jaren stevig door te groeien. Voor onze locatie in Enter zijn wij op zoek 
naar een accountmanager binnendienst.  
 
Dit ben jij 

• Je hebt mbo werk- en denkniveau. 

• Je hebt een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie. 

• Je bent zelfstandig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je bent klantgericht en gaat accuraat te werk. 

• Je bent stressbestendig en je kunt je flexibel opstellen gelet op de invloed van de seizoenen op de 

branche. 

• Je bent schriftelijk en mondeling sterk in de Nederlandse taal.  
 
Dit is jouw werkdag 
Vooropgesteld: geen dag is hetzelfde, maar dit zou er zomaar één kunnen zijn: 
 
Maandag rond 7.50 uur loop je het kantoor binnen. Om de dag zo goed mogelijk te beginnen, pak je samen 
met je collega’s eerst een kop koffie en bespreken jullie het weekend. Je gaat achter je bureau zitten en opent 
je mailbox. Er zijn verschillende bestellingen binnengekomen die je in het systeem verwerkt. De telefoon 
rinkelt, een klant wil een telefonische bestelling plaatsen. Je staat de klant netjes te woord en zorgt ervoor dat 
ook deze bestelling goed in het daarvoor bestemde systeem wordt verwerkt. Halverwege de dag komt jouw 
collega van de buitendienst binnen en stemmen jullie naar aanleiding van een klantenbezoek af welke 
informatie richting de klant moet, hierin wordt een beroep gedaan op jouw expertise. Rond 17.00 uur sluit je af 
en kijk je met een voldaan gevoel terug op de dag. Je hebt weer veel klanten kunnen voorzien van mooie 
producten die TuinVisie te bieden heeft! 
 
Dit is jouw beloning 

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

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

• De mogelijkheid om een opleiding te volgen om je kennis nog verder uit te breiden. 

• Zeer nette secundaire arbeidsvoorwaarden (8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen en 12 ADV-dagen, 
tegemoetkoming reiskosten, goede pensioensregeling, 3,5% eindejaarsuitkering). 
 

Interesse?  
Ben jij van mening de juiste kandidaat te zijn en heb je interesse in deze functie? Laat ons weten dat je graag 
met ons in gesprek wilt komen, stuur je cv naar hr@morssinkhof-groep.nl. Voor vragen over deze vacature kun 
je contact opnemen met Bas Kerkdijk, via telefoonnummer: 074-2426000. 
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