
 

 

 

 

Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro werken 

we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next Generation Cleaning 

Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: hoogwaardige reinigings- 

middelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het verschil kunnen maken. En 

 voor onze medewerkers: afwisselend werk in een familiebedrijf dat oog heeft voor 

mens en maatschappij. 

 

In verband met uitbreiding van het huidige sales team zijn we op zoek naar een: 

 

Accountmanager buitendienst (32-40 uur) 

Die het gezicht is van Spectro bij jouw klanten 
 

- Kun jij uitstekend samenwerken met je collega’s? 
- Ben je heel secuur en heb je oog voor detail? 
- Kan je tegen enige druk en stress? 
- Durf je een internationaal gesprek aan te gaan? 
 

Dan gaan we graag met je in gesprek!  

 

Over de functie 

Als accountmanager ben je het gezicht van Spectro bij jouw klanten. Elke dag werk je aan de klanttevredenheid 
van zowel je Nederlandse als Europese klanten. Je onderhoudt niet alleen je bestaande klanten, voelt 
feilloos aan wat de klant nodig heeft, maar je bouwt ook aan een nieuwe klantenkring. Binnen Spectro 
kunnen we elke vraag op het gebied van hygiëne beantwoorden, het is aan jou om je klanten op de juiste 
manier te adviseren.  
 

Je bent verantwoordelijk voor 

- Het beantwoorden van vragen en adviseren van de klanten van Spectro 
- Het regelmatig contact onderhouden met klanten, zowel fysiek als digitaal 
- Het werven van nieuwe klanten 
- Het digitaal aanmaken en bijwerken van de klantencontacten 
- Het opstellen en opvolgen van offertes 
 

Functie-eisen 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en zelfstandige kandidaat met enige 
ervaring in een commerciële functie. Spectro is een internationaal sterk groeiend bedrijf, je bent dan ook 
niet bang om in een andere taal te communiceren en staat altijd voor je klanten en collega’s klaar. 
 
Herken je jezelf in onderstaand profiel 

- Minimaal HBO werk- en/of denkniveau  

- Vloeiend Nederlands en Engels in woord en schrift, Duits en andere Europese talen zijn een pre 

- Commercieel vaardig 

- Goed kunnen luisteren 

- Flexibel 

- Stressbestendig 

- Resultaatgericht 

- Kennis van Microsoft office pakket: Excel en Word 

 

 



  

 

 

 

 

Dit is wat we je bieden 

- Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf  

- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

- Electrische auto 

 

Lees vooral ook de ‘Werken bij’-pagina op onze website: www.werkenbijspectro.nl Daar vertellen je 

toekomstige collega’s over hun werk. 

 

 

Laat van je horen!  

Herken jij je in bovenstaand profiel en voldoe jij aan de gestelde functie eisen? 
Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen? Neem dan contact op via po@spectro.nl  
 
Contactgegevens: 
Spectro B.V. 
Grevelingenmeer 2 
5347 JP Oss 
Tel: +31 412-631956 
Mail: po@spectro.nl 
 

 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 

 

http://www.werkenbijspectro.nl/
mailto:po@spectro.nl

