Vacature – Technisch Accountmanager – fulltime – De Rijp
“Wij danken ons succes aan onze keiharde inzet om meer dan alleen te voldoen aan de wensen en
verwachtingen van onze klanten, wij doen er alles aan om deze te overtreffen”
Commerciële versterking
Ons team heeft behoefte aan commerciële versterking. Daarom komen wij graag in contact met de
vrouw of man die liefde voor het vak heeft, die in staat is om de markt in kaart te brengen en een
strategie neer te zetten waarmee wij deze markt stap voor stap verder gaan veroveren. Een technisch
accountmanager die er vooral voor zorgt dat wij nieuwe markten en klanten verwerven. Wij zoeken een
technisch accountmanager met wie wij onze goede naam in de markt van proces- en besturingstechniek
kunnen uitbouwen, want wij hebben ambities.
Onderzoek en ontwikkeling
Techniek en sales lijken erg op elkaar, want net als onze technisch specialisten ben jij voornamelijk bezig
met onderzoek en ontwikkeling. Jij onderzoekt en ontwikkelt onze markt; zij werken aan onze producten
en hightech oplossingen Wij zoeken daarom ook iemand die eerst denkt en dan pas doet. Jij vindt het
een uitdaging om een (nieuwe) markt in kaart te brengen en te bewerken. Wij zijn bij Pro Control erg
goed in wat wij doen en maken, wij winnen onze projecten en diensten op basis van inhoud. Ons team
beschikt over voldoende mensen die in staat zijn om potentiële klanten inhoudelijk te overtuigen,
vandaar dat wij op zoek zijn naar iemand die ons helpt om aan tafel te komen. Iemand die de markt
verkent, bewerkt en nieuwe deuren weet te openen. Jij zal vanuit het team de nodige ondersteuning
krijgen bij het bedenken van technische oplossingen en het maken van offertes, je staat er niet alleen
voor. Het is uiteindelijk wel aan jou om tot een kansen te detecteren en het gesprek met de klant aan te
gaan. Deuren openen en deals sluiten, daar ben jij goed in. Strategische en operationele sales op
management level, kun jij dat aan?
Doorgaan waar anderen opgeven
Wij gaan door waar anderen er niet meer uitkomen. Geldt dit ook voor jou? Zo ja, dan hopen wij dat jij
daarnaast ook aan de volgende wensen voldoet:
-

HBO+/WO werk –en denkniveau
Opleiding in een technische richting
Affiniteit met meet- en regeltechniek en procesautomatisering
Communicatief vaardig op management niveau
Een klant- en resultaatgerichte instelling
Je beheerst je talen (vooral Engels)
Representatief, proactief, zelfstandig, flexibel en creatief

Als jij jezelf herkent in dit profiel dan nodigen wij jou van harte uit om nog even door te lezen. Sluit jouw
profiel niet aan maar ben je er nog steeds van overtuigd dat wij een kans laten liggen als wij jou niet
leren kennen? Lees ook in dat geval nog door tot het einde.

Pro Control - Creatief in oplossingen
Pro Control ontwikkelt al jaren de meest complexe procesopstellingen voor onderzoek, ontwikkeling en
productie. Wij werken met een hecht team van twaalf hoog opgeleide specialisten en ons team is goed
in het vinden van unieke creatieve oplossingen voor problemen bij meet- en regeltechnische, chemische,
mechanische en milieu- en infrastructuur gerelateerde processen. Wij hebben een open, informele en
familiaire cultuur. Lunchen doen wij met z’n allen aan één lange tafel; van directeur tot monteur. Jij bent
natuurlijk van harte welkom om aan te schuiven wanneer je niet op pad of bij onze klanten bent. Onze
organisatiestructuur is ongelaagd waarbij individuele input wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Pro
Control is relatief klein en heeft een groeiambitie zonder ‘te groot’ te willen worden. Wij zijn een bedrijf
met mensen met een passie voor techniek en waar wij door creativiteit in oplossingen het verschil
maken.
Spreekt jou dit aan? Dat is mooi, want wij vinden erg belangrijk dat iemand ook bij onze organisatie past,
niet alleen bij de functie. Natuurlijk is er meer dat wij onze nieuwe collega te bieden hebben, zoals:
-

Een goed jaarsalaris
Een bonusregeling is voor deze functie zeker bespreekbaar
Een auto, telefoon en laptop van de zaak
Je krijgt een percentage van het bruto jaarsalaris om jouw eigen pensioenvoorziening te regelen
Een goed bereikbare locatie voor iemand uit de regio Noord-Holland
Veel vrijheid om deze rol goed in te vullen en samen tot mooie successen te komen

Ben jij bekend met onze markt en dienstverlening? Dat zou het ideale plaatje compleet maken!
Werken@pro-control
Als jij denkt dat dit jouw baan is en jij graag wil komen vertellen waarom jij ons team goed aanvult dan
nodigen wij jou uit om jouw reactie te sturen naar werken@pro-control.nl
Heb je nog vragen? Voor meer informatie over deze functie of de procedure kun je contact opnemen
met Ger Bloem 0299 630690 of via mail werken@pro-control.nl. Acquisitie n.a.v. deze
vacature is niet nodig, wij vinden onze mensen zelf!

