Organisatieprofiel
Euro-Chemicals B.V. is actief in de Benelux en behoort tot de Euro-Chemicals Group B.V. Euro-Chemicals is
een toonaangevende distributeur van specialistische grondstoffen voor de industrie. Voor haar klanten in de
coating-, kunststof-, voedingsmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie richt Euro-Chemicals zich op
de inkoop, marketing, distributie en verkoop van grondstoffen en additieven.
We beschikken over exclusieve vertegenwoordigingen van vooraanstaande (inter)nationale producenten.
Naast de kwaliteit van de vertegenwoordigde producten en leveringsbetrouwbaarheid, vormt de expertise
van onze medewerkers een belangrijke pijler voor het succes van onze organisatie. Dankzij
laboratoriumdiensten voor applicatie- en productontwikkeling kunnen wij toegevoegde waarde bieden aan
onze klanten en toeleveranciers. In toenemende mate werken we op Europees niveau samen met klanten,
toeleveranciers en collega's.
Voor de business unit die zich richt op grondstoffen en additieven voor kunststof- en rubber toepassingen, zijn
we op zoek naar een commercieel gedreven

ACCOUNT MANAGER
Functieprofiel
Als Account Manager bent u zelfstandig verantwoordelijk voor het commerciële resultaat binnen de Benelux
markt van kunststof en rubber. U behartigt de belangen van vooraanstaande klanten en leveranciers, met als
doel langdurige en winstgevende relaties op te bouwen in de Benelux en de Europese markt. Voor uw
afnemers bent u het primaire aanspreekpunt met betrekking tot het gebruik en de toepassingen van
grondstoffen. Bovendien adviseert u hen over nieuwe producten, ontwikkelingen, concepten en toepassingen.
Deze relaties onderhoudt u in nauwe samenwerking met de binnendienst. Vragen, problemen en
mogelijkheden die zich voordoen, vertaalt u naar concrete oplossingen, waar nodig in overleg met uw
leveranciers. Op deze wijze bent u geïnformeerd over ontwikkelingen bij leveranciers, afnemers, prospects en
concurrenten. U bent verantwoordelijk voor de commerciële onderhandelingen met afnemers en leveranciers
en draagt zorg voor een regelmatige rapportage. Hiermee blijft uw omgeving geïnformeerd over te nemen
acties en beslissingen. Uw relaties bevinden zich op verschillende niveaus binnen de organisaties van
klanten en leveranciers en omvat specialisten, productontwikkelaars, marketeers, inkopers en eigenaren. In
deze positie rapporteert u aan de Sales Manager.

Profiel kandidaat
Om deze functie succesvol te kunnen uitoefenen, beschikt u minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Bij
voorkeur heeft u een technische-/chemische opleiding of een commerciële opleiding aangevuld met voldoende
relevante ervaring. Een voorbeeld hiervan is dat u vanuit productontwikkeling ervaring heeft opgedaan in een
technisch adviserende rol. Door uw ervaring bent u in staat gebleken technische producten op een adviserende
manier te kunnen verkopen en beschikt u over enkele jaren succesvolle commerciële ervaring. Ervaring in (markten
verwant aan) de kunststof en rubber industrie zijn een pré. U bent een enthousiast en gedreven persoon, type
ondernemer, met een uitstekend ontwikkeld commercieel gevoel en goede communicatieve vaardigheden. Uw
werkzaamheden richt u zelfstandig in met als doel concrete commerciële resultaten te realiseren, waarbij u de
samenwerking met collega's niet uit het oog verliest. U opereert vanuit een langetermijnvisie en bent in staat om
relaties op te bouwen en te onderhouden. U bent gewend te werken met budgetten en rapportages en beschikt
over een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.

Interesse?
Mail uw sollicitatiebrief en CV naar: r.koehorst@euro-chemicals.com

