
 

 

 

 

 

 

 

Over ons   
Hamiplant verzorgt de dagelijkse levering van kamer- en tuinplanten aan diverse Groothandelaren, Tuincentra, Bouwmarkten en 
Supermarkten in Europa. Onze accountmanagers zijn gespecialiseerd in het bedienen van deze specifieke marktsegmenten in de 
verschillende afzetlanden. Zij spreken de taal, beschikken over de nodige marktkennis en stellen, in samenwerking met ons  team 
van productspecialisten, het juiste assortiment voor hun klanten samen. Met name bij onze Retail klanten stellen wij in overleg 
met de klant een product specifiek assortiment samen waarbij de continuïteit van het aanbod op langere termijn geborgd wordt. 
Wij streven naar langdurige relaties en kiezen ervoor om op een transparante en duurzame wijze onze leveranciers aan onze 
klanten te verbinden. 
 
Heb je enkele jaren verkoopervaring in planten aan bouwmarkten? En vind je het een uitdaging om zo veel mogelijk omzet te 
genereren voor de producten waar wij sterk in zijn? Dan ligt hier je kans! 

 
 
 
 

 

Wij zoeken iemand, die:   

 HBO werk- en denkniveau heeft 

 Je hebt een commerciële instelling en bent 

communicatief sterk 

 Je hebt ervaring in de plantenbranche en 

bezit daardoor plantenkennis 

 Je hebt een drive om te scoren  

 Je bent doortastend en flexibel 

 Je kan goed prioriteiten stellen 

 Je kunt zelfstandig oordelen en beslissen 

 Je beheerst de Duitse taal goed 

 

BEN JIJ DEGENE DIE WIJ ZOEKEN? 

Wat ga je doen? 

 Als Accountmanager ben je in de breedste zin 

van het woord verantwoordelijk voor de 

omzet en marge voor jouw klantenbestand. 

 Vanzelfsprekend behoort het intensief 

onderhouden van het contact met je 

klant(en), en alle daarbij behorende 

werkzaamheden, tot jouw taken. 

 Je werkt samen met enthousiaste collega’s in 

een dynamisch team, waarin o.a. 

betrouwbaarheid en flexibiliteit tot de 

kernwaarden behoren. 

 

Solliciteer dan direct via deze link.  

Nieuwsgierig? Neem dan contact op met Petra van der Waal voor meer informatie.  

0174 - 612387  

Petra.van.der.waal@hamiplant.nl  

                  

Wat wij jou bieden: 

Je werkt in een enthousiast team, met ambitieuze doelstellingen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en er is ruimte voor eigen 

initiatief. Een passend salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je werken bij een open en informele organisatie? Dan willen wij graag met je 

kennismaken! 
 

SENIOR ACCOUNTMANAGER         
(fulltime) 

https://hamiplant.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/109832

