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Accountmanager
Wat ga je doen?
Als Accountmanager focus jij je op het onderhouden en optimaliseren van bestaande
klantrelaties. Daarnaast ben je zeer actief in het meedenken in uitbreiding van nieuwe
business in nieuwe markten. Je bent commercieel gedreven, ziet kansen en benut deze. Je
weet als geen ander mensen te overtuigen. Mensen enthousiasmeren is je tweede natuur. Het
onderhouden van klantrelaties en binnenhalen van nieuwe orders geeft je een kick. Concrete
resultaten bereiken is belangrijk voor je.
Een greep uit de werkzaamheden:


Relaties beheren en werven van nieuwe klanten;



Verder uitbouwen van de Vadobag Brands (o.a. Kidzroom, Milky Kiss, Skooter)



Presenteren en verkopen van Vadobag collecties aan (toekomstige) klanten;



Actief meedenken in het opzetten van online verkoopmogelijkheden;



Bijdragen aan het (strategisch) verkoopbeleid en -plan t.b.v. omzetgroei;



Trends en ontwikkelingen in de markt vertalen naar kansen voor Vadobag;



Een goede en up-to-date verslaglegging van de dagelijkse communicatie met relaties.

Wat is jouw profiel?
Je hebt HBO werk- & denkniveau en affiniteit met de verkoop van (kinder)consumenten- en
lifestyleproducten. Tevens heb je enkele jaren werkervaring in een B2B omgeving, bij
voorkeur in onze branche. Daarnaast ben je woonachtig binnen een straal van maximaal 30
kilometer van Tilburg en in het bezit van Rijbewijs B.
Wat gaan we je bieden?
Een afwisselende en zelfstandige functie bij een bedrijf waar een informele werksfeer en een
professionele aanpak hand-in-hand gaan. Verder bieden wij goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, waarvan een auto, laptop, telefoon en tablet enkele voorbeelden zijn. In
beginsel betreft het een contract voor bepaalde tijd. Het betreft een fulltime functie met
mogelijkheden deze parttime in te vullen. Minimaal 4 dagen per week.
Hebben we je enthousiast gemaakt?
We ontvangen graag je up-to-date CV, vergezeld van een schriftelijke motivatie. Deze kun je
per e-mail doen toekomen aan de vacaturehouder Ramon van Dongen via
ramon.v.dongen@vadobag.nl
Over Vadobag
Vadobag Europe BV is één van de meest toonaangevende leveranciers in Europa op het
gebied van design en productie van trendy tassen en rugzakken. Vadobag heeft een zeer
brede doelgroepen range, variërend van de allerkleinsten onder ons tot de modebewuste
fashionista’s. Daarnaast is Vadobag gespecialiseerd in het ontwerpen van luiertassen. Vadobag
heeft al ruim 130 jaar ervaring in het spotten van trends en de commerciële vertaling daarvan
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in hun designs. Naast het ontwerp en de productie van een aantal sterke merken en private
labels. Merken van Vadobag zijn o.a. Kidzroom, Milky Kiss en Genshii. Kijk eens op deze
sites. Daarnaast is Vadobag ook houder van talloze bekende licenties als Disney, Hasbro, FC
Barcelona en vele meer.

