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Your challenge
als accountmanager bij Incotec is boeiend en veelzijdig: je bent verantwoordelijk
voor belangrijke Europese accounts, je onderhoudt nauw contact met hen en kent
als geen ander hun wensen en ideeën. Door goed te luisteren signaleer je trends
in de markt en draag je – in nauw overleg met Incotec Research & Development en
Marketing – bij aan de producten en diensten van de toekomst. Je werkt daarnaast in
overleg met de Sales Manager aan grote projecten.
•
•
•
•

Verkopen en managen van hightech oplossingen in de zaadwereld
Managen eigen accounts en business
Functioneel aansturen een of meerdere Back Office medewerkers
Investeren in jezelf en in de organisatie

You are
een gedreven persoon, met een commerciële opleiding op hbo-niveau. Je hebt ervaring in de agri-business. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, kennis van
Frans en Duits is een pré. Je hebt relevante werkervaring en was eerder verantwoordelijk voor een aantal key-accounts. Je werkt zelfstandig maar ook goed
in teamverband. Je houdt van reizen en vindt het geen probleem om soms
lange werkdagen te maken.
•
•
•
•

Een echte sales professional, die graag zijn tanden ergens in zet
Een zelfstandig werker die ook graag en goed samenwerkt
Iemand die wil leren en verbeteren, een doorzetter en winnaar
Je hebt humor en relativeringsvermogen

We offer
een interessante baan, enthousiaste collega’s, aantrekkelijk salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer. Plus volop mogelijkheden om je
verder te ontwikkelen. Zie je een match? Bel dan Alexander van der Heiden (0228358000) of stuur je motivatie + CV naar Mendy Steltenpool, afdeling Human Resources,
e-mail: HR@incotec.com.
•
•
•
•

Een fijne werkomgeving binnen een superhecht team
Een baan waarin je kunt reizen (ca 1 week / maand)
Uitdagingen genoeg en volop mogelijkheid om in jezelf te investeren
Doorgroeimogelijkheden binnen Incotec en moederbedrijf Croda

