
Acquisitie naar 
aanleiding van deze 

vacature wordt niet op 
prijs gesteld 

VACATURE 
ACCOUNTMANAGER 

 
 

  

ESV Technisch Adviesbureau B.V. is gespecialiseerd in het geven van adviezen over de Europese Richtlijnen met 
betrekking tot machineveiligheid. Opgericht in 1993 en marktleider op het gebied van praktische machineveiligheid. 
 
Gezien de ontwikkelingen in de markt zijn op zoek naar een gedreven en ambitieuze accountmanager met enige jaren 
ervaring. Je weet machineveiligheid vraagstukken bij de opdrachtgever om te zetten in commerciële kansen. Je 
rapporteert aan de commercieel manager en bent samen met hem verantwoordelijk voor het commerciële resultaat 
van de onderneming. 

BEDRIJFSCULTUUR 
 We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen 
 We hebben een informele, open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen  
 We hebben respect voor elkaars mening 
 We hechten veel waarde aan integriteit 

 
WAT BIEDEN WIJ? 
 Een uitdagende functie in een bedrijf met groeiambitie 
 Veelzijdige werkzaamheden; geen vraagstuk is hetzelfde 
 Een verantwoordelijke baan 
 Een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (gebaseerd op ervaring) 
 Ruimte om je te ontwikkelen 
 Bedrijfsauto 

 
WAT ZIJN DE WERKZAAMHEDEN? 
 Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitbreiding van het bestaande klantenportfolio, op basis van een 

jaarlijks vast te stellen doel 
 Je werkt zelfstandig, plant afspraken, houdt nauwkeurig je administratie bij, volgt leads op en gaat actief op zoek 

naar nieuwe opdrachtgevers 
 Opstellen van offertes en de opvolging daarvan 
 Het nauwkeurig vullen en bijhouden van het CRM systeem 
 Aftersales 
 
WAT VRAGEN WIJ? 
 Minimaal 3-5 jaar aantoonbare werkervaring                                          
 Hbo werk- en denkniveau (technisch onderlegd) 
 Slagvaardig 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
 Goede analytische vaardigheden 
 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 
 Fulltime beschikbaarheid 
 Flexibiliteit 
 Enthousiasme en daarmee in staat om opdrachtgevers aan je te binden 
 In bezit van een rijbewijs B 
 Affiniteit met machinebouw en machineveiligheid 

 
MEER OVER ONS MOOIE BEDRIJF?  
Neem een kijkje op onze site: www.esvta.nl 

Een antecedentenonderzoek maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
 

VRAGEN? 
Vragen over deze uitdagende functie? Neem dan contact op met Arjan Manuels,  T 0342 42 42 51 
 
SOLLICITEREN?  Stuur je CV en motivatie aan info@esvta.nl o.v.v. sollicitatie accountmanager. 

Wij zoeken samen met de 
opdrachtgever naar een 

werkbare, veilige oplossing 

Wij hebben een gezonde 
groeiambitie, waarbij de 

kwaliteit van onze 
adviezen altijd voorop 

staat 

http://www.esvta.nl/
mailto:info@esvta.nl

