VACATURE ACCOUNT MANAGER
Belship B.V. levert al meer dan 50 jaar kwaliteitsproducten aan de jacht- en scheepswerven,
watersportwinkels, jachthavens, tuigerijen en installateurs in Nederland, België en Duitsland. Ons
assortiment is met zorg samengesteld en voldoet aan de hoge eisen die onze klanten stellen. Wij
leveren onze producten uit voorraad, of werken samen met de klant om flexibel en volgens
specificaties van de klant projectmatig te leveren. Wij adviseren en ondersteunen onze klanten met
toepassingen, inbouwadviezen, eventuele geldende regelgeving, tekeningen, documentatie en
onderhoud. Tevens staat bij ons garantie en aftersales hoog in het vaandel.
Wij zoeken ter uitbreiding van ons team een;
Account Manager
Voor deze functie zoeken wij iemand met interesse en passie voor de maritieme sector. Als account
manager ben je verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van onze gerenommeerde merken.
Dit kan met focus zijn op de retail en/of (luxe) jachtbouw. Graag denken wij mee met wat bij jou past.
Je voornaamste werkzaamheden als account manager zullen bestaan uit het bezoeken van bestaande
en nieuwe relaties. Deze relaties bestaan onder andere uit werven in (luxe) jachtbouw, van tender tot
superjacht, onderhoud- en reparatiewerven, jachthavens en watersportwinkels.
Daarnaast neem je deel aan diverse beurzen zoals METS, Boot Düsseldorf en Europort.
Tevens krijg je de kans mee te werken aan acquisitie en introductie van nieuwe producten en/of het
opzetten en uitvoeren van promoties.
Passen de onderstaande woorden bij jou?
- Enthousiast en zelfstandig werkend
- Affiniteit met watersport en jachtbouw
- Communicatief en Servicegericht
- Redelijke allround kennis van techniek
- Commercieel inzicht
- Kennis van de Engelse taal
Dan komen wij graag in contact met jou.
Wat wij bieden
Onder een goede beloning verstaan wij meer dan een goed salaris. Plezier in je werk hebben en een
goede balans tussen werk en privé zijn minstens zo belangrijk. Hoe meer jij het naar je zin hebt, hoe
beter jouw bijdrage.

Je kunt in ieder geval rekenen op:
- Een salaris passend bij persoon en functie
- Auto van de zaak
- Werken bij een dynamisch en snel handelend bedrijf met een uitstekende reputatie.
- Een hecht en enthousiast team
- Korte communicatielijnen
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een korte motivatie en je CV of LinkedIn profiel naar Rob
van Tichelt.
E-mail: rob.vantichelt@belship.nl
Meer info over ons bedrijf: www.belship.nl
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