
 

 VACATURE
 Account Manager Capital Equipment

Functieomschrijving
Ben jij een professional? Heb je een opleiding afgerond op het gebied van commerciële economie, techniek 
en/of vergelijkbare richting dan hebben wij een mooie uitdagende baan voor jou. 
Voor ons hoofdkantoor in Heerhugowaard zijn wij op zoek naar een Account Manager Capital Equipment
buitendienst. In deze functie zal je onderdeel uitmaken van het verkoopteam van Airblast. Je bent
verantwoordelijk voor de verkoop van de Airblast producten als straal/spuit hallen als ook straalmachines 
in je eigen gebied en rapporteert direct aan de sales manager. 
Je onderhoudt het contact met bestaande klanten en distribiteurs, maar je bent ook altijd op zoek naar 
nieuwe klanten en industrieën. Hiervoor is het noodzakelijk dat je bereid bent om te reizen. Daarnaast 
biedt Airblast je regelmatig trainingen aan over het assortiment van oppervlaktebehandelingsproducten.
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:

- Het uitwerken van aanbiedingen.
- Het begeleiden/opvolgen van je aanbiedingen/projecten.
- Het verkopen van het Airblast assortiment aan bedrijven (Business-to-Business).
- Vragen beantwoorden met betrekking tot productinformatie.
- Het ondersteunen van onze partners in het buitenland.
- Onderhandelingen voeren met bestaande klanten en/of distributeurs.
- Werving en onderhandeling met nieuwe klanten.
- Actief op zoek naar nieuwe industrieën/klanten om onze producten in de markt te brengen.

Wat bieden wij?
Als je bij Airblast komt te werken dan bieden we je een uitstekend pakket met secundaire arbeidsvoor-
waarden. Wij kennen een fulltime werkweek van 40 uur, een marktconform salaris naar aanleiding van 
opleiding en ervaring. 

Wie ben jij?
- Aantoonbaar HBO werk en denkniveau.
- Minimaal 5 jaar ervaring in de verkoop / B2B is een vereiste.
- Affiniteit met techniek is een pré, voorkeur gaat uit naar affiniteit met oppervlakte behandelingstechnieken.
- Ervaring met verkoop van technische producten.
- Nederlands en Engels in woord en geschift is uitstekend (vanwege het internationale karakter van de   
 organisatie zijn extra talen een pré, bij voorkeur Duits).
- Je bent sociaal vaardig.
- Je bent een teamplayer.
- Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden.
- Bereidheid om te reizen.

Ben jij de gedreven en gemotiveerde medewerker die wij zoeken en wil jij onderdeel zijn van een
groeiende organisatie met veel mogelijkheden? Solliciteer dan direct!

Wie zijn wij?
Airblast is een snel groeiende organisatie in de wereld van de oppervlakte behandelingstechniek. Wij richten 
ons op fabricage en verkoop van straal en spuit apparatuur sinds 1974! Het assortiment van Airblast is breed,
vertegenwoordigt verschillende industrieën en is een duurzaam product. 

Wij zijn veelal actief in industrieën waar staal gebruikt wordt, maar ook luchtvaart industrie, olie & gas
als ook infrastructuur, door ons brede portfolio hebben we een brede klantenbasis en moet er gemakkelijk 
geschakeld kunnen worden tussen de verschillende industrieën. 

Airblast heeft een groot netwerk, deels door eigen vestigingen in Dubai, Qatar, Saudi Arabië, India, China, 
Singapore, Malaysia en Australië, maar ook tal van distribiteurs in verschillende landen.

Heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, wil je je horizon verbreden en en hou je van een afwisselende omgeving 
stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar: Airblast BV, Postbus 1075, 1700 BB Heerhugowaard of naar
info@airblast.com. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wojis Kroone, email: wojis.kroone@
airblast.com).

www.airblast.com


