
   
 

 
Gezocht: fulltime (junior) accountmanager 
 
Groeien, kansen zien en grijpen, dat is waar het om gaat in deze functie. De (junior) accountmanager 

die wij zoeken heeft als hoofdtaak het genereren van new business in Regio Brabant en Gelderland 

voor de productgroepen pallets en houten verpakkingen. Daarnaast krijg je een deel van het 

bestaande klantenbestand toegewezen. Na een op maat gemaakte inwerkperiode krijg je steeds 

meer vrijheid om zelf zaken in te richten. Waarbij je ervan uit kunt gaan dat je 50% van de tijd 

onderweg naar en bij klanten bent en 50% vanuit ons kantoor in Son of Maasbracht werkt.  Je komt 

te werken in een team van 4 collega’s.  

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: 
- Uitbouwen van ons klantenbestand; 
- Identificeren en implementeren van new business o.a. door middel van acquisitie; 
- Proactief kansen oppakken en creëren om daarmee in gesprek te komen met potentiële 

relaties; 
- Verantwoordelijk voor de omzet en winstgevendheid van je klanten en nauw 

samenwerken met de verschillende interne afdelingen. 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 
- Commerciële ervaring in de supply chain is een pre; 
- Je bent leergierig; 
- Je bent commercieel gedreven en in staat om de klantbehoefte snel te identificeren en 

deze te vertalen in een passende oplossing; 
- Je bent een echte doorzetter die zich niet uit het veld laat slaan als het even tegenzit; 
- Uiteraard ben je representatief en communicatief vaardig; 
- Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
- Ervaring met Microsoft Office en ERP. 

 
Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply 
chain actief in 10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
 
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 125 MLN per 
jaar. Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  
 
 
 
 
  



   
 
 
 
 
 
Wat bieden wij? 

- Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
- Goede arbeidsvoorwaarden, zoals een leaseauto, mobiele telefoon, laptop en bonusregeling; 
- Een uitdagende zelfstandige fulltime functie met verantwoordelijkheid en 

doorgroeimogelijkheden; 
- Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
- Een functie binnen een informeel team in een sterk groeiende internationale organisatie; 
- Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd wordt; 
- Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 

 
Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan jouw motivatie en CV naar Eline van der Linden per email 
hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0499 491012. 
 
 

 

 


