
 

Vacature Accountmanager buitendienst 
 

Bedrijfsomschrijving 
Marelko Benelux B.V. is een familiebedrijf, opgericht in 1991. Onze diensten bestaan uit het leveren van 
signalering- en verlichtingsproducten, ondersteuning en advisering op het gebied van voertuig gebonden 
veiligheid en opbouw van hulpverleningsvoertuigen, zowel in onze eigen werkplaats als op locatie. 
Marelko zorgt ervoor dat hulpverleners altijd veilig op en naast de weg kunnen werken. 

Werken bij Marelko betekent actief zijn in een informele bedrijfscultuur tezamen met bevlogen en 
betrokken collega’s. Er is ruimte voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling, ideeën en oplossingen 
ontstaan dan veelal op de werkvloer. 

Je beheert onze bestaande relaties op actieve wijze en verwerft nieuwe relaties waardoor ons 
marktaandeel wordt verstevigd en uitgebouwd. Als Accountmanager ben je regelmatig op bezoek bij 
(potentiële) klanten. Je realiseert je commerciële doelstellingen en denkt daarbij met onze klanten mee. 
Je maakt offertes (mogelijk in samenwerking met verkoop binnendienst), calculaties en adviseert onze 
klanten over onze producten. Je verliest het belang van de klant niet uit het oog, je bent in staat 
belangrijke signalen op te vangen en deze om te zetten in commerciële activiteiten. 

 

De dagelijkse werkzaamheden zien er als volgt uit: 

 Het opzetten en uitvoeren van een persoonlijk verkoopactiviteitenplan; 

 Het onderhouden van de relatiebestanden en het verwerven van nieuwe relaties;  

 Verkopen realiseren van onze producten, diensten en servicecontracten;  

 Het zelfstandig uitbrengen van offertes, het opmaken van calculaties en het beheren van de  
doorlooptijden; 

 Zorg dragen voor een realistische planning van levertijden voordat de verkoop definitief wordt; 
  
 De ideale kandidaat beschikt over: 

 Afgeronde MBO/HBO diploma 

 Kennis van de automotive branche 

 Rijbewijs B 

 Enthousiaste teamplayer en geen 9 tot 5 mentaliteit 

 Ervaring in elektrotechnische omgeving is een pré 

 Bij voorkeur woonachtig in omgeving Noord-Brabant 
  
Wat bieden wij jou? 
 

 Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden; 

 Een auto van de zaak; 

 Een uitdagende fulltime baan van 40 uur per week; 

 Een zelfstandige functie vol vrijheid en verantwoordelijkheid 
 
 

Interesse?  
Ben jij de accountmanager voor de buitendienst die wij zoeken, stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief en 
CV naar solliciteren@marelko.nl. Voor meer informatie over onze organisatie www.marelko.nl. 
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