
 
 

Accountmanager  

 
Wie zijn wij: 
Motis B.V. is een onderneming welke gericht is op machinebouw in de ruimste zin van het 
woord. Naast het ontwikkelen en bouwen van machines en installaties behoort het 
verrichten van reparaties en/of onderhoud en het leveren van (reserve-)onderdelen tot onze 
belangrijkste werkzaamheden. Met een eigen engineeringsafdeling kunnen we snel en krachtig 
op vragen reageren in zowel een mechanisch ontwerp als in de besturing van een enkele 
machine of totale installatie.  

 

Om de groei organisatorisch in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar versterking van ons 
sales team. Als accountmanager bouw je het relatienetwerk uit en haal je nieuwe opdrachten 
binnen. Als accountmanager heb je een behoorlijke verantwoordelijkheid en een groot aantal 
uitdagingen. Wil jij succesvol zijn? Weet je welke stappen je moet nemen om tot resultaat te 
komen? Heb jij oprechte interesse in je gesprekspartners? Ben jij in staat om organisaties te 
doorgronden? Dan dagen wij je uit om bij ons te solliciteren. 

 

Uitvoeringstaken: 
• Je weet de vraag van de klant perfect te formuleren naar technisch haalbare oplossingen;  

• Het onderhouden en verder uitbouwen van het relatienetwerk..  

• Het maximaliseren van omzet en rendement van je accounts. 

• Je brengt nieuwe klanten binnen;  

• Je schakelt zeer regelmatig om tussen de verschillende aandachtsgebieden en branches; 

• Je kunt goed communiceren op verschillende niveaus denk aan directie maar je spreekt 

ook de taal van de eindgebruikers. 

• Het uitbrengen en opvolgen van offertes. 
 
 
Wij vragen: 

• Enthousiasme en gedrevenheid; 
• HBO werk- en denkniveau en sterk zakelijk instinct; 

• Aantal jaren relevante werkervaring in de sales, bij voorkeur in de techniek; 

• Kennis van en met technische oplossingen 

• Je bent flexibel, stressbestendig en hebt een klantgerichte instelling; 
 
 
Wij vragen iets van jou, dit krijg je ervoor terug: 

• Een boeiende zelfstandige baan in een dynamische organisatie; 

• Marktconforme salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO klein metaal; 

• Auto van de zaak; 

• Voor jouw dagelijkse werkzaamheden krijg je uitstekende facilitaire ondersteuning en 
apparatuur waaronder een laptop en smartphone; 
 

Solliciteer nu: 
Ben je enthousiast en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan ontvangen wij graag jouw 
CV en motivatie heel graag verschijnen!  
 
Reageren kan via de mail: info@motis.nl Of via 
het contactformulier op onze site. 
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