
Functie
We hebben een mooie kans voor een Key Account Manager (home office)  in de Benelux. Deze rol is om samen
met je collega's de Distrupol-activiteiten (polymeerdistributie) binnen de regio te ontwikkelen. Je besteedt zoveel
mogelijk tijd aan klanten en het zoeken naar nieuwe kansen, terwijl je tegelijkertijd ons bestaande
klantenaccounts beheert en laat groeien en klantrelaties versterkt.

Functie omschrijving:
• Realisatie van overeengekomen verkoopbudget.
• De ontwikkeling van ons productassortiment en specialiteiten in de Benelux regio
• Het ontwikkelen van gerichte groei en nieuwe accounts.
• Het verhogen van klantintimiteit en kwaliteit van relaties.
• Verbeteren en behalen van onze klantenbezoek doelstellingen
• Het aanvullen van onze projectlijst met nieuwe projecten
• Het vergroten van onze kansen op commercialisering van lopende projecten 
• Het vergroten en beheren van ons huidige accounts . 
• Markttrends begrijpen
• Waarde toevoegen aan de activiteiten van onze klanten door de nieuwste polymeertechnologie aan te bieden.

Wie zoeken wij 
Wij zijn op zoek naar een ervaren verkoper met een arbeidsverleden in een soortgelijke functie. Kennis van
kunststoffen wordt als een voordeel gezien. Je hebt een bewezen staat van dienst in het leveren van resultaten en
bent in staat om te herkennen en naar onze klanten te communiceren wat onze waarde propositie is. Het is
essentieel dat je effectief kunt werken binnen alle niveaus van onze organisatie, die van onze klanten en het
vermogen hebt om sterke relaties te ontwikkelen om beide bovengenoemde positief te beïnvloeden. Je bent zeer
gestructureerd en gericht op groei en ontwikkeling met een sterk zakelijk inzicht.

Deze functie vereist beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Kennis van de Franse
taal is een pre maar is geen vereiste. Engels is de bedrijfstaal binnen Distrupol. 

Als je geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan je CV naar: Tom Waag, Benelux Sales Manager
Tom.Waag@distrupol.com

Vacature, Distrupol BV
Key Account Manager - Benelux
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