Basil zoekt een gedreven en professionele

Accountmanager voor Midden/Zuid Nederland.
Wie wij zijn
Basil ontwerpt en verkoopt toonaangevende fietsaccessoires: functionele en fashionable fietstassen, -manden,
-bellen, bevestigingssystemen en overige accessoires.
Het merk Basil staat voor fietsgeluk. Wij zien mensen graag meer en vaker genieten van het fietsen. Want op de fiets
zijn er zoveel geluksmomentjes te beleven. Daarbij is fietsen gezond, goed voor het milieu en maakt zo de wereld
een beetje mooier. Onze trendsettende, stijlvolle en functionele producten maken het mogelijk dat steeds meer
mensen dit (dagelijkse) fietsgeluk ervaren. Want kleine geluksmomenten blijken later de grootste te zijn. ‘Spread the
cycling joy’ noemen wij dat!
Daarnaast hebben wij in 2017 het merk MIK gelanceerd; een revolutionair systeem om accessoires in bagagedragers
te klikken. We zijn dankbaar en trots dat in zo’n korte tijd talloze vooraanstaande fietsmerken voor MIK gekozen
hebben.
Ons familiebedrijf is sinds 1976 actief in het ontwikkelen van fietsaccessoires. Vanuit ons merk gaan wij onze
groeiende positie verder verstevigen en uitbouwen. Bij Basil werken positieve, betrokken en gedreven mensen.
Professionaliteit, enthousiasme en interesse in elkaar staat hierbij centraal. De werksfeer is informeel en er wordt
hard gewerkt.
De afdeling Sales bestaat uit 6 buitendienst medewerkers en 4 binnendienst medewerkers welke verantwoording
afleggen aan de Sales Manager.
Wie jij bent
Als Accountmanager ben je het visitekaartje van ons merk en speel je een cruciale rol bij het waarmaken van onze
ambitieuze groeidoelstellingen. Je bent een professional en verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden
van onze relaties met indirecte klanten (Basil dealers) en directe klanten (groothandel, fietsfabrikanten) in de regio in
Midden-Zuid Nederland.
Hierbij is het belangrijk dat je beschikt over een hands-on mentaliteit, een goede mix aan commerciële en
communicatieve vaardigheden en affiniteit hebt met onze markt. Je bent georganiseerd, zelfstandig en proactief aan
het werk, waarbij je jouw teamgenoten niet uit het oog verliest.
Ben jij deze commerciële en resultaatgerichte persoon die graag meewerkt en meedenkt aan verkoopplannen en
ontwikkelmogelijkheden, maar ook het belang ziet in het onderhouden en uitbreiden van (bestaande) relaties via
bezoeken, huisshows en beurzen?
Als je daarbij ook beschikt over gerichte ervaring in de verkoop buitendienst, HBO werk- en denkniveau en dit kunt
aanvullen met gevoel voor winkelinrichting en marketing, dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat wij bieden
• Uitdagende functie
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden
• Dynamische lerende organisatie
• Ruimte voor eigen initiatief
• Kwalitatief hoogwaardige producten
• Servicegerichte - en informele organisatie
• Goede werksfeer met enthousiaste en gepassioneerde collega’s
• Een uitdagende mogelijkheid om ons merk en bedrijf mee uit te bouwen
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in onze vacature? Stuur dan voor 1 februari 2019 je sollicitatiebrief inclusief motivatie en actueel CV
naar Marc Roelofsen: m.Roelofsen@basil.nl.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen via 0315-632222.

