Accountmanager BioCompact
Wil jij duurzaamheid en commercie in je werk combineren?
Als accountmanager bij BioCompact draag jij bij aan het realiseren en bevorderen van de verkoop
van BioCompact waterbesparende producten door heel Nederland en België. Het adviseren en
begeleiden van afnemers bij de aanschaf, de installatie en het onderhoud van onze producten.
Binnen de BioCompact organisatie ben jij de motor als het gaat om klantacquisitie. Jouw omzetdoel
zal jaarlijks worden bepaald in overleg met het management van BioCompact. De kleine omvang van
de organisatie, zorgt ervoor dat de rol van Accountmanager zeer veelzijdig is.
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor:
•

•
•
•
•
•

•
•

Het behalen van je omzetdoelstelling door de verkoop van BioCompact producten binnen
verschillende sectoren, zoals horeca, onderwijs, utiliteit, woningbouw en
evenementenlocaties etc.
Het hieruit maken van een selectie van relaties en prospects voor het onderhouden van
duurzame contacten.
Het geven van productinformatie met betrekking tot de techniek, het gebruik, de toepassing
en het onderhoud van de producten.
Het samenstellen van klantgerichte offertes op basis van de bij klanten opgehaalde wensen
en eisen tijdens klantbezoeken.
Het verwerken van orders en andere administratieve handelingen die bijdrage aan een
gestructureerde marktbewerking en omzetgroei.
Het volgen, signaleren en rapporteren van relevante ontwikkelingen in de branche om
zodanig de marktkennis op peil te houden. Het volgen en rapporteren over de activiteiten en
ontwikkelingen van concurrenten.
Het in ontvangst nemen en afhandelen van vragen of klachten van klanten.
Het dagelijks rapporteren van je klant activiteiten, met gebruikmaking van het CRM-systeem.

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een HBO diploma en hebt bij voorkeur 3 jaar relevante commerciële
werkervaring.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je weet hoe je jouw klantendoelgroep bereikt en met welke aanpak de klanten kunt
overtuigen voor de aanschaf van producten.
Je bent een ondernemer die niet alleen denkt, maar vooral ook doet. Je grijpt kansen om bij
te dragen aan de groei.
Het is voor jou geen probleem te communiceren (in woord en geschrift) met de klant in
zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Wij bieden jou
•
•
•
•

Een fulltime baan voor 40 uur per week met 25 vakantiedagen per jaar;
Een marktconform salaris met mobiele telefoon én auto van de zaak;
Een goede pensioenregeling;
En een erg prettige en collegiale werkomgeving.

Over Biocompact

BioCompact Environmental Technology B.V. is opgericht in 2002 en heeft als missie het besparen van
kostbaar drinkwater.
Als exclusief importeur van Urimat watervrije urinoirs, het Jets vacuüm systeem en de Smixin
handenwas unit leveren wij hier een belangrijke bijdrage aan.
Het besparen van drinkwater heeft ook een gunstig effect op CO2 uitstoot. 100.000 ltr. drinkwater
besparing = 17.5 kg CO2 besparing.
Door nieuwe technologieën is het nu mogelijk fosfaat uit pure urine te halen en daarnaast is het
mogelijk, bij gebruik van het Jets vacuüm toilet systeem, de met slechts 1.2 ltr. gespoelde faecaliën,
gemixed met keukenafval, tot biogas te verwerken en daarmee de keten te sluiten.
Deze technologieën worden op dit moment toegepast in de AFAS live hall (voormalig Heineken Music
Hall) en de gebouwen van de ministeries aan de Rijnstraat in Den Haag.

