Vacature
Bedrijf
Contactpersoon
Datum
Soort dienstverband
Omgeving

Accountmanager binnendienst met
doorgroeimogelijkheden
inepro Metering BV
Franca Scheffer
Januari 2021
Voltijds
Haarlemmermeer

inepro Metering
inepro Metering BV is een fabrikant van elektriciteitsmeters in Nederland met een
productiefaciliteit in China. inepro Metering is opgericht in 1992 en heeft partners in
bijna alle landen van Europa. De markt voor inepro Metering bestaat uit diverse
kanalen in distributie en projecten. Het businessmodel is voornamelijk verkoop via
de partners en directe verkoop aan de projectklanten in auto laadpalen, photovoltaic,
bedrijvenautomatisering en overige projecten waar het energieverbruik moet
worden gemeten. inepro Metering is onderdeel van de inepro groep waar nog diverse
andere bedrijven bij zijn aangesloten.
Het team van inepro Metering bestaat uit 10 medewerkers in Nederland,
hoofdkantoor in Nieuw-Vennep, waarvan 5 in de sales en 5 in productmanagement,
support en logistiek. De fabriek in China heeft 300 medewerkers waarvan 60 op de
R&D afdeling.
We zijn ambitieus en aan het groeien en zijn daarom per direct op zoek naar een
fulltime zelfstandige Accountmanager binnendienst die ons commerciële team komt
versterken. (Met doorgroeimogelijkheden naar de buitendienst)
Wat ga jij doen?
Binnen jouw functie zul je verantwoordelijk zijn voor de groei van het aantal
klanten/partners en het leiden van het gehele sales binnendienstproces (van lead,
contractvoorstel tot uitvoering ervan). Je onderhoudt de relaties en handhaaft een
hoge mate van klanttevredenheid.
Waar jij minimaal aan moet voldoen:
Als accountmanager heb jij aantoonbare ervaring in de sales binnendienst en
ervaring in de buitendienst is een pré. Je hebt ruime vaardigheid met office 365
producten en affiniteit met de digitale wereld. Een technische achtergrond is een
pré. Je zorgt voor een vlotte en efficiënte verwerking van orders en Sales e-mails.
Daarnaast ben je bereid deel te nemen aan beurzen, te reizen binnen Europa en
hebt sterke communicatieve en sociale vaardigheden. Je beschikt over het vermogen
om new business te genereren, bent gedreven en enthousiast en hebt oog voor
detail. Wat talen betreft is jouw Engels zeer goed in woord en geschrift, spreek jij
goed Duits, schrijven is een pré en ook meer talen zijn een pré.
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Je bent op korte termijn beschikbaar, woonachtig in de regio Haarlemmermeer e.o.
en in het bezit van rijbewijs B.
Dit bieden wij jou:
Wij bieden jou een uitdagende functie (40 uur) in een prettige werkomgeving, een
salaris tussen de € 2.500 – 3.500,- op basis van 40 uur met commissie on target en
we hebben een pensioenregeling. Je krijgt een contract voor 7 maanden met uitzicht
op verlenging. Bij gebleken geschiktheid zijn er volop doorgroeimogelijkheden
binnen een jong, ondernemend en groeiend bedrijf met ruimte voor eigen initiatief!
Daarnaast hebben wij een vrijdag middag borrel, eens in de zoveel tijd een
gezamenlijke lunch en kun je bij ons ping pongen, tafelvoetballen en biljarten.
Contactinformatie
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een motivatiebrief en jouw CV naar Franca
Scheffer, Office Manager
Email: f.scheffer@inepro.com
Tel. nr. 06 27002633
Jouw gegevens worden volgens de nieuwe AVG regels vertrouwelijk behandeld (en
na afwijzing direct vernietigd).
Contact van intermediairs en uitzendbureaus wordt niet op prijs gesteld en wordt
derhalve ook niet in behandeling genomen.
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