
Markant Nederland – Houten

Markant is dé specialist op het gebied van Dynamisch Werken. Met kennis en innovatie ideeën bieden wij altijd 
de juiste oplossing voor iedere werkomgeving want, beweging tijdens de werkzaamheden is essentieel om 
gezond te blijven. 

Door de huidige groei die Markant doormaakt, zoeken wij voor ons hoofdkantoor in Houten een enthousiaste 
collega voor de volgende functie:

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER

Om je klaar te stomen voor de Verkoop Buitendienst, zal je de eerste maanden werkzaam zijn op de afdeling 
Verkoop Binnendienst. Hier ben je met een team van 4 het aanspreekpunt voor onze klanten in Nederland 
en België. Je geeft advies over onze producten en bent verantwoordelijk voor de tijdige voorbereiding en 
afhandeling van het gehele offerte- en ordertraject.

Binnen een jaar zal je doorgroeien naar de Verkoop Buitendienst waar je ambassadeur wordt van Markant. Je 
geeft opvolging aan de aangeleverde leads van de New Business Developer en gaat daarnaast ook zelf op zoek 
naar commerciële kansen in de markt. Je werkt op basis van een vooropgesteld target waar een aantrekkelijke 
bonusregeling aan is gekoppeld.

Taken en verantwoordelijkheden:
■ De visie van Markant overbrengen naar klanten; 
■  Onderhouden klantcontacten; 
■  Behoeften van klanten signaleren, definiëren en vervolgens omzetten in successen; 
■  Het opvolgen van leads; 
■  Het plannen en voorbereiden van klant- en showroombezoeken;
■  Showroombezoeken begeleiden en hieruit sales genereren;
■  Het actief verkennen, uitbreiden en beheren van je relaties; 
■  Verantwoordelijk voor de beheersing en afhandeling van (project)offertes;
■  Het genereren, administreren en invoeren van orders.

Profiel:
■ MBO/HBO werk- en denkniveau met commerciële achtergrond;
■ 0-3 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie; 
■  Je bent in staat om mensen te inspireren, te overtuigen en te binden; 
■  Je bent ambitieus, representatief en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
■  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
■  In het bezit van een rijbewijs B; 
■  De competenties commercieel, doorzettingsvermogen en nieuwsgierig zijn op jou van toepassing;
■  Je past binnen de dynamische, gezonde, sportieve cultuur van Markant.
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Wat bieden wij:
Naast een uitdagende en afwisselende functie, bieden wij een aangename, inspirerende werkomgeving. Er is 
ruimte voor eigen inbreng en de vrijheid en ondersteuning om jouw talenten verder te ontwikkelen. Er heerst 
een open, collegiale werksfeer met korte en directe communicatielijnen. Bovendien bieden wij een goed salaris 
en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Spreekt onze organisatie je aan en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur jouw CV en motivatiebrief 
dan zo spoedig mogelijk naar hrm@markantoffice.com. Heb je nog vragen voordat je wilt reageren? Dan kun 
je uiteraard contact opnemen met Human Resources en vragen naar Cherrelle Willems, +31 (0)30 693 69 53.
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