
 

Accountmanager   
Junior – in opleiding – fulltime 

 
Ben jij commercieel en ondernemend ingesteld? En heb je passie voor alles wat met bouw en 
bevestigingsoplossingen te maken heeft? Een opleiding tot accountmanager krijg je van ons.  
Bij KYOCERA SENCO Nederland zijn de accountmanagers onze specialisten als het gaat om 
bijv. innovatieve oplossingen voor bevestigingen met spijkers, nieten, schroeven. Daarnaast zijn 
wij ook gespecialiseerd in verankeringsproducten en diamantboren en –schijven. Verder vertellen 
wij je graag meer over onze smart solutions die helemaal passen in de tijd van nu.  
 
Wie zijn wij?  
Kyocera Senco is een bekende naam in de internationale bouwwereld. Wij distribueren 
hoogwaardige industriële spijker-, niet- en schroefsystemen, bevestigingsmiddelen en 
aanverwante producten voor de bouw en houtverwerkende industrie naar alle Europese landen, 
het Midden Oosten en Afrika. Je kunt dus wel stellen dat verbinden létterlijk ons vak is. Wij 
hebben een groot aantal vestigingen binnen Europa, het hoofdkantoor is gevestigd in Lelystad.  
 
Wat ga je doen?  
Als accountmanager bouw je aan langdurige klantrelaties met zowel bestaand en ook nieuwe 
klanten. Je ziet kansen en creëert ze zelf, volgt ontwikkelingen in de markt, bezoek klanten en 
bouwt een netwerk. Gezien onze uitgebreide productrange weet je hen te overtuigen van onze 
toegevoegde waarde. Binnen het rayon waarvoor je verantwoordelijk wordt, Midden (noordelijk) 
Nederland, weet je de aspecten te benutten om de omzet, afzet en marge te verhogen. Je werkt 
nauw samen met collega’s van onze Customer Service binnendienst dat in Lelystad is gevestigd.  

Wie zoeken wij?  
 Een positieve enthousiaste toekomstige collega, woonachtig in de regio Flevoland, West-

Friesland, het Gooi of de Veluwe.  
 Je hebt minimaal een opleiding op MBO niveau afgerond. 
 Als je enige ervaring hebt met bevestigingssystemen en of gereedschappen dan zal je dat 

zeker helpen bij het uitvoeren van je werkzaamheden.  
 Zonder rijbewijs kom je niet ver met de auto die wij voor jou klaar hebben staan, dus ook 

die heb je.  
 
Als je ons verder wat kunt vertellen over jouw competenties als wij het hebben over; resultaat 
gerichtheid – doorzettingsvermogen en krachtige communicatie, dan gaan wij graag met jou in 
gesprek.  
 
Wat kun je van ons verwachten?  
Je krijgt een uitgebreid en zorgvuldig opleidingstraject aangeboden waarbij je goed begeleidt zal 
worden door een zeer ervaren collega. Werken bij Kyocera Senco is werken in een internationale 
en dynamische omgeving, waar informele omgangsvormen centraal staan. Naast de goede 
standaard arbeidsvoorwaarden bieden wij een winstdelingsregeling, een bijdrage aan je pensioen 
en voor deze functie uiteraard een aantrekkelijke bonusregeling. Voor het uitvoeren van je 
werkzaamheden krijg je van ons uiteraard de beschikking over de eerder genoemde auto, die je 
ook privé kunt gebruiken, een Ipad en Iphone en laptop behoren verder ook tot jouw standaard 
bagage.   
 
Enthousiast…… 

Wil je graag bouwen aan je toekomst samen met ons, dan horen wij graag waarom jij onze 

nieuwe collega zou moeten worden. Graag ontvangen wij dan een motivatiebrief samen met je 

CV op HR@kyocera-senco.eu. Heb je na het lezen van deze vacature nog vragen, dan kan je 

bellen met Nico Bleumer, Business Unit Manager Nederland, 0320 295 598.  
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