
Wöhler Technik GmbH is een technisch georiënteerd, internationaal actief familiebedrijf. Wij ontwikkelen, produceren en distribueren innovatieve meet-, 

inspectie- en reinigingsapparatuur voor technische installatiebedrijven en dienstverleners in de bouw en industrie. In totaal hebben we meer dan 200 mensen 

in dienst, waaronder meer dan 160 mensen in Duitsland. Als internationaal actief en vooruitstrevend bedrijf met hoofdkantoor in Bad Wünnenberg, fi lialen in 

Duitsland en vestigingen in Europa en de Verenigde Staten, leggen we vooral de nadruk op innovatieve, creatieve en zelfstandige medewerkers.

Om ons dynamisch team te versterken, zijn wij op zoek naar een gemotiveerde en zelfstandige

Accountmanager
voor Noord-Oost Nederland

Taakomschrijving
· Als accountmanager ben je veel op de weg 

en bezoek je onze eindklanten;

· Je beheert ons bestaande zakelijke net-
werk en bouwt dit verder uit;

· Je verdeelt en verkoopt ons Wöhler (meet)-
gereedschap;

· Bij ons hoef je geen uitgebreide bezoek-
rapporten te schrijven en kun je zelf je 
reisschema inplannen;

· Je geniet van een hoge mate van bewe-
gingsvrijheid;

· Binnen het gehele sales traject ben jij het 
eerste aanspreekpunt.

Functie-eisen
· Je hebt een technische opleiding met 

commerciële kennis;

· Je hebt een aantal jaren professionele er-
varing in de verkoop en acquisitie;

· MBO werk- en denkniveau;

· Je kunt je goed redden in de Duitse taal, 
zowel spreken als lezen en schrijven;

· Je werkt op een gestructureerde en doel-
gerichte manier en kan presteren op een 
soevereine en klantgerichte wijze;

· Je bent goed bekend met de populaire 
Office-programma‘s (Excel, Word en Out-
look).

Wat bieden wij
Ons bedrijf profiteert van gemotiveerde me-
dewerkers en om dit te verzekeren, bieden 
wij je het volgende:

· Een gedetailleerde opleiding op ons hoofd-
kantoor in Bad Wünnenberg en ondersteu-
ning door middel van producttrainingen;

· Onafhankelijkheid, werken volgens eigen 
planning en inzicht in je rayon Noord-Oost 
Nederland;

· Een prestatiegericht inkomen, een auto 
van de zaak, GSM, enz.;

· Je werkt vanuit huis, ondersteund door fijne 
collega‘s vanuit Duitsland en Nederland met 
de ‚du‘ mentaliteit in een familiebedrijf;

· Profiteren van een goed pakket aan secun-
daire arbeidsvoorwaarden, zoals een rege-
ling voor pensioenopbouw.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je sollicitatie vergezeld van ondersteunende documenten als PDF-bijlagen met foto, je voorstelling van primaire en secundaire arbeidsvoor-

waarden en je vroegst mogelijke startdatum via e-mail naar: jobs@woehler.nl of per post naar: Wöhler Technik GmbH, t.a.v. Ronja Finger, Wöhler-Platz 1, 

D-33181 Bad Wünnenberg, Duitsland

Nadere informatie: Kijk op onze website www.woehler.nl of neem telefonisch contact op met Martin Zomers tel.: 06 53 83 22 91


