
VACATURE ACCOUNT MANAGER 

Wie zijn wij: 

Schotte is een oerdegelijk familiebedrijf met een 135 jarige historie die toonaangevend is voor het 

ontwikkelen en produceren kunststofverpakkingen. Hierbij moet je denken aan flessen, jerrycans en potjes. 

Onze afzetmarkt is zeer divers; van de voedselmarkt, chemisch -technische markt tot aan de 

smeermiddelenmarkt. 

Als gevolg van een zeer gezonde groei zijn we op zoek ter versterking van ons team naar een enthousiaste 

en blijvend gemotiveerde collega.  

Je primaire taken: 

Je komt terecht in een dynamisch team waarin alle collega’s zeer gedreven, maar in het bijzonder ook goed 

op elkaar ingespeeld zijn. Je gaat je hier prima in thuis voelen want er is binnen onze organisatie geen 

plaats voor eilandjes; immers successen boeken we als een team. Na een gedegen inwerktraject zul je 

verantwoordelijk zijn voor een groot aantal bestaande klanten. Deze klanten worden regelmatig door jou 

bezocht hierbij onderzoek je waar we onze performances kunnen verbeteren. Daarnaast onderzoek je of er 

nog behoefte is ten aanzien van assortimentsuitbreiding en of nieuwe projecten. De klanten staan in onze 

organisatie op de eerste plaats en daar ga je dan ook voor door het vuur (zowel intern als ook extern). Je 

weet een relatie goed te onderhouden en doet er alles aan om onze klant tevreden te stellen. Daarnaast 

steek je een gedeelte van je tijd in acquisitie binnen en buiten de bovengenoemde afzetmarkt. Deze markt 

ligt primair voor jou in de Benelux maar zal op termijn kunnen worden uitgebreid naar Duitsland. Je 

rapporteert direct aan de commercieel directeur. 

 

Jij bent: 

 ….een man of vrouw met minimaal een afgeronde MBO opleiding. 

 ….man/vrouw die zich thuis kan voelen in een zelfstandige job. 

 ….een representatieve verschijning. 

 ….iemand die minimaal vijf jaar ervaring heeft in de business to business markt. 

 ….in staat om in woord en geschrift in Engels en Duits goed te corresponderen. 

 ….in het bezit is van een geldig rijbewijs B. 

 ….bekend met Microsoft Office en dergelijke. 

 ….bereid om ook buiten kantooruren actief te zijn indien de markt dit verlangt. 

 ….bereid om te overnachten indien dit zakelijk nodig wordt geacht. 

 ….woonachtig onder de geografische lijn Den Haag –Enschede. 

Wij bieden: 

 Salaris passend bij de zwaarte van de functie en je ervaring. 

 Auto van de zaak 

 Goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Laptop en mobiele telefoon. 

 Eventueel een mogelijkheid tot flexwerken. 

 

Denk jij dat je hiervoor de geschikte kandidaat bent, stuur dan je motivatie en CV per e-mail naar : 

info@schotte.nl …….. t.a.v. Dhr J.E.A. Lintsen  
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