
Onze afdeling Sales is op zoek naar een gedreven Accountmanager (fulltime) m/v
 
Waterdrinker is een van de grootste spelers op de internationale sierteeltmarkt als groothandel en toonaangevend in bloemen- 
en plantenexport. Als handelsplatform bedient Waterdrinker verschillende klantgroepen, waaronder bloemisten, groothandels, 
tuincentra en retailers uit heel Europa. Wij geloven in de kracht van groen en onze missie is om bloemen en planten voor 
iedereen toegankelijk te maken. In de nabije toekomst liggen mooie uitdagingen en daarom zoeken wij  enthousiaste collega’s 
die ons team komen versterken!  

Wat ga je doen?
 
Stilzitten zit er niet bij! Als Accountmanager beheer jij specifieke internationale accounts en acquireer je nieuwe accounts. Jouw 
werkgebied is gericht op Duits- en Engelstalige landen. Met jouw winnaarsmentaliteit zorg je ervoor dat jouw klanten optimale 
marge- en omzetcijfers halen. Daarnaast bouw jij een goede relatie met jouw klanten op en staat de klant altijd centraal.

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;
• Je hebt ervaring in een soortgelijke functie;
• Ervaring in de plantensector is een pré;
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke 

beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse 
taal in woord en geschrift;

• Doorzettingsvermogen, een commerciële mindset 
en resultaatgerichtheid zijn eigenschappen die jou 
op het lijf geschreven zijn!

Hierin herken jij jezelf : Wat wij bieden: 

WE INSP IRE ,  WE INNOVATE ,  WE 
CONNECT,  WE SHARE& WE CARE . 

• Een vliegende start van je carrière; 
• Een veelzijdige functie waarin je veel vrijheid krijgt 

om mee te helpen bouwen aan een groeiend bedrijf ; 
• Een plezierige werkomgeving met fijne collega’s. 

Hard werken maar met tijd voor gezelligheid en het 
vieren van successen; 

• Ontwikkelmogelijkheden van je kwaliteiten, vakkennis 
en groeipotentie;

• Vanzelfsprekend een laptop en telefoon van de zaak

ACCOUNTMANAGER 
(FULLTIME) M/V
Geeft het jou een kick om te scoren en wil jij je graag ontwikkelen in een internationale en innovatieve 
omgeving? Is daarnaast acquisitie en beheer echt jouw ding, heb je een duidelijke visie op het verkoopvak en 
beschik je over een ‘resultaat gerichte mentaliteit’?  Dan zijn wij op zoek naar jou!

We ontvangen je cv en motivatiebrief graag per e-mail: werkenbij@waterdrinker.nl t.a.v. Henrike van Zijverden, 
onder vermelding van de functie waarnaar je solliciteert. Voor vragen over de functie-inhoud mag je altijd 

contact opnemen met John Buskermolen , Manager Customer Development, via 0297-332202 . 
Wij kijken uit naar jouw reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan cv’s die ongevraagd aangeleverd worden, kunnen geen rechten worden ontleend.

Waterdrinker Aalsmeer

INTERESSE?


