wij zoeken ‘n
accountmanager
buitendienst
Arveco in Helmond is al 15 jaar dé partner voor bedrijven op het gebied van professionele, mo
derne en onderscheidende bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens
de filosofie van Arveco dient bedrijfskleding niet alleen om werknemers te beschermen,
maar is deze een verlengstuk van het bedrijfsimago. Ook moeten uw medewerkers er zich
prettig in voelen. Arveco gelooft in het ontzorgen van niet alleen de werkgever maar ook de
medewerker. Daarom bieden ze niet alleen hoogwaardige kleding aan, maar beschikken ze
ook over ontwerpers, die de kleding binnen de gewenste huisstijl en voorzien van de juiste
logo’s op maat kunnen maken. Ook verzorgen zij het volledige beheer, wassen en vermaken/
repareren van de kleding(pakketten). Dit doen zij op een duurzame en kosten efficiënte wijze.
Om deze unieke propositie verder in de markt te zetten zijn zij op zoek naar een account
manager voor de buitendienst.

kom jij Arveco versterken?
Jouw functie
Je weet op enthousiasmerende wijze je (potentiële) klanten te overtuigen van de veelzijdigheid van de producten, service en diensten van Arveco. Je begrijpt waar de klant behoefte
aan heeft en kunt dit vertalen naar praktische oplossingen die aansluiten bij de dienstverlening en het assortiment van Arveco. Niet alleen weet je ze te overtuigen, óók weet je
hun enthousiasme om te zetten naar concrete bestellingen. Je bezoekt klanten, bouwt een
band met ze op en zorgt dat de wensen goed landen bij je collega’s van de binnendienst. Je
bent ervaren dus je bent in staat om zelf een plan te maken hoe je in de regio en daarbuiten
in kaart hebt gebracht welke relaties blij worden van jullie diensten en assortiment aan
bedrijfskleding en pbm’s.
Jouw profiel
Enthousiasme straal je uit! Dat is het belangrijkste! Je bent overtuigt van de toegevoegde
waarde van Arveco’s dienstverlening en daarmee is voor jou geen drempel te hoog. Idealiter
heb je een mbo-achtergrond in een commerciële richting en enkele jaren succesvolle
ervaring in een zelfstandige, commerciële buitendienstfunctie. Je beheerst de Nederlandse
taal uitstekend, hebt een representatief voorkomen. Natuurlijk heb je je rijbewijs en vind
je het een uitdaging als je zelf je gang mag gaan en de successen kunt vieren als je ze
gescoord hebt!
Arveco is een groeiende onderneming waar Nederland nog veel van gaat zien op het g
 ebied
van duurzame oplossing als het bedrijfskleding betreft. Dit is precies waar bedrijven op zitten te wachten. Als jij in je functie succesvol bent, groei je vanzelf mee in je arbeidsvoorwaarden. Vanzelfsprekend krijg je naast een passend salaris, een auto, mobiel en laptop ter
beschikking.

Interesse?
LINKX HR Management mag de werving- en selectieprocedure uitvoeren en begeleiden.
Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten? Stuur je CV naar Imke Segers
imke@linkxhr.nl of bel naar 06 - 513 68 465. Voor meer algemene bedrijfsinformatie;
www.arveco.nl. Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld.

imke@linkxhr.nl

www.linkxhr.nl

