
 
 
 
 
 

 
 

Accountmanager binnendienst 
 

Dit is een veelzijdige en uitdagende functie! Ben jij recent afgestudeerd in de richting van 
sales, accountmanagement of commerciële economie? Dan is dit een super leuke 
startersfunctie om kennis te maken met sales. Of ben jij al een tijd aan het werk in de sales, 
maar zoek je een andere, dynamische omgeving die volop in ontwikkeling is? Dan vind je hier 
ook zeker je plek! 
 
Wij zijn op zoek naar een fulltime (40 uur) accountmanager binnendienst die de sales 
vanuit een breed perspectief ondersteunt.  
 
Bema BV is een groeiend familiebedrijf met ambitie om dé verpakkingsspecialist in de 
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het confectioneren van diverse 
kunststof- en faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Daarnaast 
hebben wij een eigen drukkerij waar we diverse producten kunnen bedrukken naar de 
wensen van de klant.  
 
De functie 
De functie is uitdagend en in deze vorm nieuw in ons bedrijf. Van jou wordt vooral verwacht 
dat je de sales binnendienst afdeling verder professionaliseert en vormgeeft. Dit doe jij 
vanuit jouw expertise en/of visie. 
De belangrijkste kenmerken hierbij zijn het veelzijdige contact en samenwerken (intern en 
extern), het opstellen van offertes, onderhouden en intensiveren van klantcontact, reageren 
op commerciële kansen en ondersteuning bieden bij de binnenkomende klachten en 
retouren. Je krijgt in deze functie veel ruimte om de werkzaamheden zo in te vullen zoals dat 
voor jou werkt, uiteraard met maximale sturing op resultaat.  

 
Is jouw interesse gewekt? Lees dan verder over welk profiel je beschikt: 
 

• Opleiding op minimaal MBO-4  niveau in de richting van sales&accountmanagement, 

commerciële economie of een andere opleiding in de richting van sales; 

• Je hebt een grote affiniteit met commercie, daar gaat jouw hart sneller van kloppen; 

• Je hebt een goede kijk op wat het betekent om klantgericht te zijn in een commerciële 

omgeving; 

• Goede communicatie skills en sociale vaardigheden zijn essentieel in deze functie, daar 

beschik jij dus ook over; 

• Andere competenties die naar voren komen in deze functie; overtuigingskracht, 

stressbestendig & zelfstandig; 

• Ruime ervaring met Microsoft office 

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. De Duitse en/ of Franse 

taal is een pre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsvoorwaarden 

• Passende salariëring conform functie en ervaring 

• Start met een bepaalde tijd contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijdse 
tevredenheid 

• Ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen  deze functie biedt een leuk perspectief voor 
de buitendienst. 

• Goed geregelde secundaire arbeidsvoorwaarden 
 

Wanneer je na het lezen van deze vacature meer wilt weten kan je contact opnemen met 
Lizalorra Heerkens (HR) voor al je vragen via 0182-549087 of l.heerkens@bemabv.com. 
Voor direct solliciteren stuur je jouw CV en motivatie naar l.heerkens@bemabv.com ter attentie 
van Lizalorra Heerkens.  
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