Vacature Accountmanager
Hallo, wij zijn Dock Four.
Wij zijn een jong Nederlands maakbedrijf, wij maken en verkopen Dock Four Stylepads. Met onze
Stylepads creeer je een flexibel, functioneel en uniek systeem voor de wand. Wanden bepalen de
sfeer in het interieur, dus moeten ze origineel, stijlvol en slim aangekleed worden. Met de Stylepads
van Dock Four kan het.
Dock Four is een groeibedrijf, onderdeel van een grotere groep bedrijven (B&C International), ook
actief in de interieurbranche. Wellicht ben je ons wel eens tegengekomen op Design District of Dutch
design Week en heb je ons wel eens gezien op TV bij het vtwonen programma “Weer verliefd op je
huis”.
Dock Four groeit snel en wil haar brand en business, zowel nationaal als internationaal, verder
uitbouwen in zowel de particuliere als zakelijke sector.
Life is too short for boring walls
Voor het ontwikkelen en uitvoeren van onze marketing- en salesplannen zoeken wij een account
manager voor de retail en projectenmarkt in West/Midden Nederland.
Functie
De Account Manager is verantwoordelijk voor de groei van de omzet van bestaande accounts
(interieur winkels, interieurarchitekten en projectinrichters) en de acquisitie van nieuwe accounts in
een groot deel van Nederland.
Kernactiviteiten
• Het ontwikkelen en implementeren van de accountplannen, die leiden tot gezamenlijke groei.
• Het uitbouwen van de relatie met de bestaande accounts.
• Het voeren van onderhandelingen betreffende projecten aangaande condities.
• Het organiseren, plannen en uitvoeren van bezoeken aan bestaande en nieuwe accounts in
zowel de retail als de projectenmarkt.
• Het assisteren bij de inrichting van beurzen en exposities en actief deelnemen aan de
commerciële activiteiten aldaar.

•
•

Het signaleren van marktontwikkelingen.
Het opstellen van het jaarlijkse budget voor de toegewezen accounts.

Profiel
• Je hebt HBO werk- en denkniveau
• Je beschikt over verkoop ervaring en het realiseren van groei in een B2B markt
• Je spreekt de taal van de ondernemer en bent een createve denker
• Je bent een aanpakker en je hebt uitstekende onderhandelings-, communicatieve- en
analytische vaardigheden.
• Je hebt een goed gevoel voor styling en aankleding. En beschikt voorts over enig praktisch
bouwkundig inzicht. Je bent hiermee een goede sparringpartner voor de interieurprofessional.
• Sales zit in jouw genen. Sterk doel en resultaatgericht Je weet het verschil te maken bij de
klant.
• Naast perfecte beheersing van de Nederlandse taal kun je ook vloeiend in het Engels
communiceren (zowel in woord als geschrift).
• Het is een pre als je een netwerk hebt met (interieur)architecten, projectinrichters en/of de
betere interieur winkels
• Je woont in het westen of midden van het land.
• In het bezit van rijbewijs B
Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke uitdagende functie, met ruime mogelijkheden tot groei. Een belangrijke rol
binnen het team. Volop kansen op plezier in een informele, creatieve en ondernemende cultuur.
Vanzelfsprekend prima arbeidsvoorwaarden.
Indiensttreding
Kan direct beginnen. Minimaal 4 dagen in de week.
Info/reactie
Heb je nog vragen of wil je reageren? Dat kan via hrm@dockfour.com
Kijk voor meer info ook op www.dockfour.com en www.dockfourpro.com

