Vacature Account Manager NL/DL.
Over P&M Furniture
P&M Furniture is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een internationaal bedrijf dat
hoogwaardig (horeca-)meubilair en interieurs verkoopt. Wij zijn hoofdzakelijk actief in
Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Oostenrijk en Roemenië. Onze showroom
en het magazijn zijn gevestigd in Horst.
P&M ontwikkelt stevig door en wil haar markt verder uitbreiden. Om deze
ontwikkeling te realiseren zijn wij per direct op zoek naar een ambitieuze,
klantgerichte, talentvolle en charismatische
Account Manager NL/DL
Als Account Manager bij P&M Furniture ga je deze ontwikkeling samen met je
salesteam en je sales manager realiseren.
Wat ga je doen?
Als Accountmanager van P&M Furniture draag je zorg voor het realiseren van de
geprognotiseerde verkoopomzet middels vooraf opgestelde verkoopdoelen door
relatiemanagement, werving van nieuwe klanten, aanbevelen van (nieuwe)
producten en het plannen en ontwikkelen van kansen in de markt.
Je werkzaamheden omvatten de verkoop van (horeca-)meubilair en interieurs aan
(horeca-) ondernemers, interieurarchitecten en wederverkopers in met name
Duitsland, Nederland en België. Je hebt dagelijks contact met klanten, zowel
telefonisch als per email, je ontvangt en bezoekt klanten, geeft advies over meubilair
en interieurs en stelt offertes en orders op.
De werkzaamheden zullen een of enkele dagen per week op de showroom
plaatsvinden en enkele dagen per week in de buitendienst.
Wat neem je mee?
Je bent aantoonbaar succesvol in de B2B sales bij voorkeur van meubilair en/of
interieur projecten, dan wel direct aanverwante business. Je beschikt over een
afgeronde MBO/HBO opleiding in een commerciële richting, bij voorkeur aangevuld
met gerichte vervolgstudies.
Je hebt een zekere passie in het mede vormgeven van interieurs. Je bent daarnaast
bereid om regelmatig te reizen en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. Uiteraard ben je
commercieel gedreven en ga je klantgericht te werk.
Je beschikt minimaal over rijbewijs B en bent bekend en ter zake vaardig met
Microsoft Office toepassingen en ERP software. Je beheerst zowel de Nederlands,
Duitse als Engelse taal goed in woord en geschrift.
Wat biedt P&M Furniture?
We bieden je een veelzijdige uitdagende en verantwoordelijke functie met een grote
mate van zelfstandigheid binnen in een professioneel, enthousiast en gedreven
team. We hebben een ambitieuze werksfeer en staan open voor uitdagingen die jij
ziet. Dit vullen we aan met een pakket met goede marktconforme

arbeidsvoorwaarden die passend zijn bij het niveau en de verantwoordelijkheid van
deze functie.

Interesse?
Voldoe je aan het profiel en ben je enthousiast geworden van deze rol in het team bij
P&M Furniture? Dan horen wij natuurlijk liefst zo snel mogelijk iets van je.
Wij ontvangen graag van jou een korte maar krachtige motivatie voor deze functie en
een actueel CV. Beide kun je ter attentie van Marcel Verhorstert mailen naar:
marcelv@pmfurniture.com.
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