Together for Better, bouw jij mee aan ons familiebedrijf?
Versterk ons team als (junior) Accountmanager
Ben jij een technisch commercieel talent en wil je jezelf ontwikkelen en doorgroeien naar de rol van
accountmanager? Wil je alle kneepjes van het vak leren op het gebied van aluminium gevelsystemen?
Dan biedt Reynaers je de kans om met intensieve coaching verschillende disciplines van het vak te
leren kennen zoals aluminium gevelsystemen, productiemiddelen (CNC-sturing) en hang- en sluitwerk.
Hierna is het de bedoeling dat je als zelfstandige (junior) Accountmanager Reynaers B.V.
vertegenwoordigd in jouw Rayon. Iets voor jou? Neem dan snel contact op.
Reynaers Aluminium B.V. in Helmond maakt deel uit van de internationaal opererende Reynaers
Groep en is een toonaangevend aluminium systeemhuis. Best uniek: de Reynaers Groep is nog
steeds een familiebedrijf en dat merk je in alles.
Jouw werkzaamheden na de inwerkperiode
 Je bouwt een netwerk op van contacten bij aluminium raam- en deurfabrikanten om de systemen
van Reynaers B.V. te verkopen;
 Je adviseert over Reynaers B.V. producten, machines en software voor de ramen en deuren
fabrikanten;
 Je maakt offertes en geeft adviezen samen met de afdeling Support;
 Je legt verslagen & gemaakte afspraken vast in het CRM systeem;
 Je presenteert nieuwe systemen aan de klanten van Reynaers B.V.;
 Je presenteert je eigen resultaten twee wekelijks in de Project & Sales vergadering;
 Je schrijft je eigen jaarplan en plant eigen werkzaamheden;
 Je denkt mee over productontwikkeling.
Jouw profiel
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur in de commercieel technische richting. Je hebt
ervaring met commercie en techniek. Je bent sales gedreven, positief en een relatiebouwer. Ervaring
met BIM, Revit of soortgelijke programma’s is een pré.
Wie zijn wij?
Reynaers B.V. levert aluminium profielen voor ramen, deuren, schuifsystemen, serres, vliesgevels en
zonwering. Reynaers B.V. maakt onderdeel uit van de Reynaers Groep in België. Wereldwijd behoort
het bedrijf tot de A-merken op het gebied van aluminium systemen. Vanuit Helmond ondersteunt
Reynaers B.V. architecten en gevelbouwers in heel Nederland, met een enthousiast team van ruim 100
mensen.
Gezonde en duurzame werkomgeving
Gezondheid en een duurzame werkomgeving zijn belangrijk bij Reynaers B.V.. Vanzelfsprekend krijg
je een ergonomische en veilige werkplek. Maar er is meer:
 Twee keer per week gratis fruit;
 Bewegen onder werktijd:
o Staan, zitten op een stoel of bal of zelfs fietsen achter je bureau
Wat bieden we jou?
Reynaers B.V. biedt een open cultuur met een enthousiast team en korte lijnen. Het pakket primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden is uitstekend. Verantwoordelijkheid, initiatief, samenwerken en
klantgerichtheid staan aan de basis van onze innovatieve organisatie.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan via deze website met de 'solliciteer nu' button of
neem contact op met Jenna van de Rijt, HR Manager, op telefoonnummer +31 (0) 6 - 153 57 803.
Heb je nog vragen over de functie? Kijk dan op onze website www.reynaers.nl of bel met Hans van der
Looij, Sales en Marketing Manager, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)492 - 56 10 20.

