
 

Vacature accountmanager 

 
Hoe leuk is het om te kunnen vertellen dat jij een bijdrage hebt geleverd aan de veiligheid van 

weggebruikers? Als accountmanager bij Marelko draag jij de gehele verantwoordelijkheid voor een zeer 

divers klantenbestand. Daarbij stel je zelfstandig commerciële doelen op. De informele sfeer en leuke, 

gezellige collega’s zorgen ervoor dat je elke dag met plezier naar je werk gaat.  

Het onderhouden van bestaande relaties en het werven van nieuwe relaties staan tijdens je 

werkzaamheden centraal. Gedurende de week ben je bezig met het opzetten en uitvoeren van een 

persoonlijk activiteitenplan. Dit staat in lijn met het verkopen van onze diensten en servicecontracten. In 

samenwerking met je sales collega’s breng je gerichte offertes uit, tik je deze binnen en houd je een 

oogje in het zeil of alles verloopt zoals afgesproken.   

Je komt terecht in een familiebedrijf dat al meer dan 30 jaar bestaat. Dit heeft als voordeel dat de lijntjes 

kort zijn en er snel met elkaar geschakeld kan worden. Onze diensten bestaan uit het leveren van 

signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 

veiligheid en opbouw van (hulpverlenings)voertuigen. Dit gebeurt zowel in onze eigen werkplaats als op 

locatie. Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 

 

Welke eisen stellen wij verder aan jou? 

✓ Dat je een liefhebber bent van lol maken;  

✓ Assertief bent ingesteld; 

✓ Weet van doorpakken; 

✓ Commercieel bent ingesteld; 

✓ Kunt snel schakelen tussen mogelijkheden; 

✓ Beschikt over HBO denkniveau; 

✓ Kennis van de Automotive branche is een pré. 

 

 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

✓ Een uitdagende fulltime baan; 

✓ Veel vrijheid en verantwoordelijkheid; 

✓ Een lease auto; 

✓ Een laptop en telefoon van de zaak; 

✓ Marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden; 

✓ Een bonusregeling bij goed resultaat; 

 

 

Is jouw interesse gewekt?  

Laat het ons dan weten en stuur je CV met motivatie naar solliciteren@marelko.nl!  
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