
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE ACCOUNTMANAGER 

Wie zijn wij? 

De Blok Groep streeft naar lange termijn relaties door 
intensief samen te werken met haar partners en 
toeleveranciers. Klanttevredenheid en kwaliteit staan 
voorop. Blok Groep biedt klantgerichte oplossingen en is 
technisch partner voor engineering, prototyping, 
production, assembly, industrial services, project & supply 
chain management en 3d printing. 
Met meer dan 135 gemotiveerde, ervaren en goed 
opgeleide medewerkers is de Blok Groep een 
betrouwbare en volwaardige toeleverancier van de gehele 
supply chain.  
 
Naar wie zijn wij op zoek? 

Wij zijn op zoek naar een accountmanager met 
projectmanagement kwaliteiten die op zoek is naar een 
nieuwe uitdaging in zijn/haar carrière. Voor deze functie is 
het van belang dat je affiniteit hebt met techniek en dat je 
beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
Daarnaast ben jij klant- en resultaatgericht en beschik je 
over aanpassingsvermogen. 
 
 

 

Functieomschrijving 

- Beoordelen van binnenkomende offertes; 

- Initiëren en aanvaarden van nieuwe offerte-aanvragen; 

- Werken vanuit een verkoopplan; 

- Leggen en onderhouden van contacten gekoppeld aan de markt; 

- Ontwikkelen van new business; 

- Realiseren van omzetdoelstellingen; 

- Commercieel verantwoordelijk voor het gehele traject, van pré sales tot 

after sales; 

- Wekelijkse rapportage van activiteiten en doelstellingen tijdens het sales 

overleg; 

- Vastleggen activiteiten in het beschikbare ERP- of CRM-systeem.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Functie-eisen   

- Afgeronde HBO opleiding (Commercieel of 

technisch); 

- Relevante werkervaring in een soortgelijke functie; 

- Goede beheersing van Nederlandse en Engelse 

taal, in woord en geschrift; 

- Affiniteit met techniek. 

 
Wat bieden wij? 

Wij zijn per direct op zoek naar een accountmanager die 
ons team komt versterken. Het gaat om een full time 
functie van 38 uur per week. Salarisindicatie conform de 
cao voor Metaalbewerkingsbedrijven. Daarnaast geldt 
voor deze functie een bonusregeling, die wordt gekoppeld 
aan targets. 
We bieden een prettige werkomgeving met goede 
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je op zoek 
naar een nieuwe uitdaging. Stuur dan je cv en 
motivatiebrief naar sanne.vanvught@blokgroup.nl 
 


