Dispolab Nederland is een groothandel in laboratoriumartikelen, gevestigd in Someren (Noord-Brabant).
Samen met ons zusterbedrijf Identipack is Dispolab Nederland een onderneming met 50 enthousiaste
medewerkers die gaan voor het beste resultaat voor onze klanten. Met onze hoge mate van flexibiliteit en
oplossingsgerichtheid zijn we altijd in staat om in de wensen van onze klanten te kunnen voorzien en om onze
afspraken na te komen.
In ons 28-jarig bestaan zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in laboratoriumartikelen en leveren we
aan klanten verspreid over heel Europa.
Om onze ambities te realiseren zijn we ter uitbreiding van onze afdeling Sales per direct op zoek naar een:

Account Manager (M/V, fulltime, 40 uur)
Dit worden jouw taken en verantwoordelijkheden:
Uitvoeren van het Verkoopplan
Actief beheren van een groep klanten
Bezoeken van bestaande en potentiële klanten
Acquireren van nieuwe klanten
Verstrekken van (technische) adviezen en informatie over producten
Maken van offertes
Uitvoeren van diverse voorkomende werkzaamheden
Dit zijn onze eisen voor de functie:
Je beschikt aantoonbaar over HBO- of WO werk- en denkniveau
Je hebt affiniteit met de laboratoriumbranche
Je beheerst de Engelse taal, in woord en geschrift (iedere andere taal is een pré)
Je kunt goed omgaan met MS Office
Dit zijn jouw persoonlijke eigenschappen:
Je bent een ondernemende en initiatiefrijke persoonlijkheid. Door jouw goede communicatieve en
sociale vaardigheden weet je de gunfactor te creëren en ben je in staat om bestaande en nieuwe
klanten aan je te binden. Je bent resultaatgericht, en je kunt gestructureerd en planmatig werken. Je
vindt het leuk om zelfstandig én in teamverband te werken in een informele en ambitieuze organisatie
die volop in beweging is.
Dit bieden we:
- Fulltime job o.b.v. een 40-urige werkweek
- Marktconform salaris
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en een winstuitkering
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je CV met motivatie naar:
Femke Jacobs / HR Manager (hr@dispolab.nl – 0493 67 22 63)
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met:
Stefan Martens / Commercial Manager (stefan.martens@dispolab.nl - 0493 67 22 86)
Dispolab Nederland BV
Broekstraat 4
5711 CT Someren
www.dispolab.nl

