
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar: 

Accountmanager Buitendienst (m/v) 
Voor de Belgische markt 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat bieden wij jou: 

We werken met een klein team (6 personen) vanuit ons kantoor in Breda (NL). Hierdoor zijn de lijnen kort en is de bedrijfscultuur informeel. Een 

zelfstandige functie waarbij je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen targets. Uiteraard stellen wij alle hulpmiddelen ter beschikking 

die je nodig hebt om je job uit te kunnen voeren(auto, telefoon, laptop). We belonen je met een marktconform salaris, pensioenregeling waar 

Einhell aan meebetaald, en een leuke bonusregeling. En uiteraard willen we ook graag meedenken en faciliteren in jouw verdere persoonlijke 

ontwikkeling. 

 

Functie inhoud: 

 Jij bent het gezicht van Einhell voor onze dealers. 

 Het grootste gedeelte ben je onderweg 

 Je rijdt heel België door (ook Wallonië)  

 Je bezoekt klanten en prospects op regelmatige 
basis, luistert naar hun wensen en uitdagingen 
en speelt hier op in. 

 Je zorgt ervoor dat onze artikelen op de juiste 
manier gepresenteerd zijn. En waar nodig pas je 
dit aan (dus handen uit de mouwen) 

 
 Jij bent het gezicht van Einhell voor onze gebruikers 

 

 In overleg met dealers organiseren van 
demonstraties voor consumenten. (we hebben 
hiervoor een demo wagen) 

 Geven van producttrainingen 

 

Functie-eisen: 

 MBO/HBO niveau 

 Je kunt goed zelfstandig werken 

 Je bent flexibel in werktijden en dagen. Je snapt dat 
een demo voor consumenten het beste in het 
weekend gehouden kan worden. 

 Enthousiasme is belangrijker dan ervaring 

 Je kunt goed overweg met Excel & Powerpoint 
 

 Goede contactuele vaardigheden 
 

 Uitstekende beheersing van de Nederlandse &  
Franse taal  

 
 Rijbewijs B 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan ontvangen wij graag een mail van je op vacature@einhell.nl  Vertel ons wie je bent, wat je doet (en in het verleden gedaan hebt) En  
natuurlijk willen we weten waarom je bij ons wilt werken. 

 

Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Bij Einhell werken wereldwijd ca 1600 medewerkers. Met een totale omzet van meer dan 550 
miljoen is Einhell een wereldwijde speler in de ontwikkeling en verkoop van elektrisch 
gereedschap. Wat 55 jaar geleden begon als een familiebedrijf, is inmiddels uitgeroeid tot 
een professioneel internationaal opererend beursgenoteerd bedrijf. Binnen de organisatie 
wordt de ondersteuning voor klanten voor de Nederlandse en Belgische markt vanuit ons 
kantoor in Breda verzocht. 
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