Pottery Pots Nederland is een snel groeiend bedrijf gevestigd in Aalsmeer. Wij verkopen
een trendy collectie hoogwaardige potten, voor binnen en buiten en zijn actief in meer dan
50 landen. Onze klanten zijn bloemisten, tuincentra, woonwinkels, groothandels en
hoveniers.
Wij zoeken ter uitbreiding van ons team:

Accountmanager Frankrijk
Als Account Manager ben je werkzaam binnen het verkoopteam van Pottery Pots Nederland met als
standplaats het hoofdkantoor Aalsmeer, Nederland.
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe klanten in deze markt
en het optimaal onderhouden van bestaande contacten en relaties.
Werkzaamheden:

Actief bijdragen aan de groei en ontwikkeling van Pottery Pots Nederland.

Onderhouden en uitbreiden van contacten met bestaande en nieuwe relaties, door middel van
bezoeken.

Deelname aan Internationale beurzen.

Begeleiden van commercieel traject, opvolging van orders en offertes.

Verwerken van offertes en orderbevestigingen.

Rapporteert over de voortgang aan de leidinggevende met betrekking tot de gestelde
verkooptargets.
Jouw profiel:

Minimaal MBO werk- en denkniveau

Commerciële werkervaring (bij voorkeur bij een branche gerelateerd bedrijf)

Kennis en ervaring met geautomatiseerde (order)systemen.

Uitstekende communicatieve vaardigheden in Frans, Nederlands en Engels

Je hebt een flexibele instelling, bent collegiaal en betrouwbaar

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Je kan werken in een hectische en dynamische omgeving.

Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Wij bieden jou o.a.:

Uitdaging in een groeiend bedrijf

Een jong werkklimaat met gemotiveerde collega’s

Marktconform Salaris met bonusregeling

Auto, laptop, iPad en Telefoon van de zaak
Herken jij jezelf hierin en ben jij gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je
cv en motivatiebrief naar Ronald@potterypots.nl
(acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld)
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