KEY ACCOUNTMANAGER
voor de grote installateurs
Heb je een bewezen staat van dienst in bedrijfsontwikkeling en klantrelatiebeheer
in een zeer competitieve, business-to-businessomgeving?

We zijn op zoek naar een Key Account Manager voor de grotere Nederlandse aannemers (grotere installateurs) met een persoonlijke drive om bij te dragen aan het algemene groeiplan van Schneider Electric.

Missie van de rol
Als Key Account Manager werk je samen met de grotere Nederlandse aannemers om totale Building
Solutions te bieden om op lange termijn winstgevende groei en uitzonderlijke klantwaarde te
genereren voor een selectie van onze belangrijkste accounts in het segment Gebouwen in Nederland.

Schneider Electric in Hoofddorp is de wereldwijde specialist in energiemanagement en
automatisering. Zij ontwikkelt ‘connected’
technologieën en oplossingen om energie en
processen op veilige, betrouwbare, efficiënte
en duurzame wijze te beheren. De groep
investeert in R&D om, met een grote toewijding
aan duurzame ontwikkeling, innovatie en
differentiatie in stand te kunnen houden.
Ontdek de mogelijkheid om deel te nemen
aan een internationaal, dynamisch en
verantwoordelijk bedrijf dat de ontwikkeling
van al haar mensen over de hele wereld
stimuleert. Elke dag stellen we medewerkers
in staat meer te bereiken en spannende
carrières te beleven. Ontdek hoe onze waarden
en unieke positie Schneider Electric een top
25-werkgever maken (volgens LinkedIn).

Jouw verantwoordelijkheden:









Je bent een proactieve teamspeler die net dat beetje extra doet
Je bent open, duidelijk en gepassioneerd
Je inspireert anderen
Je voelt je op jouw gemak bij het opzetten en houden van vergaderingen
Je bent klantgericht, commercieel en hebt een winnaarsmentaliteit
Je houdt ervan de status quo uit te dagen, zowel in het privéleven als in het bedrijfsleven
Je concentreert je op het doel en maakt de juiste keuzes voor het bedrijf
Je kunt strategisch denken, terwijl je ook de operaties aanstuurt

Vereiste kwalificaties:
 Een afgeronde Bachelor of Master Technical degree, met het specialisme Electrical Engineering;
 Een minimale werkervaring van 5-10 jaar in een kwaliteitsrol binnen een snel bewegende
B2B / commerciële organisatie; bij voorkeur uit de aannemerswereld.

Wat neem je mee?






Sterke zakelijke en financiële inzichten
Goede commerciële gesprekstechnieken met consultatieve verkooptechnieken
Ervaring met het bouwen van duidelijke (outside-in, inside-out) accountplannen
Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (Nederlands / Engels)
Mogelijkheid om nieuwe kansen te vinden en te scoren, accounts op te bouwen of in segmenten
te groeien
 Ervaring met het sluiten van complexe aanbiedingen en offertes
 Bij voorkeur ervaring in de gebouwensector en/of met technische knowhow van smart
Buildings-oplossingen

Wat kun je verwachten van Schneider Electric?

Rob van Dort
Raadgever voor Ondernemers
SALES & MANAGEMENT CONSULTANCY
THE ART OF RECRUITMENT
TALENTENPROFIELEN
 Ermerzand 115, 7843 PR Erm
 Mollerusstraat 1, 3743 BW Baarn
T: +31 (0)6-1870 4510
E: info@robvandort.nl
I: www.robvandort.nl

 Wij geloven dat toegang tot energie een fundamenteel mensenrecht is
 Wij zijn de wereldwijde specialist in energiebeheer en automatisering met een unieke lokale
aanwezigheid door onze 160.000+ medewerkers
 We waarderen verschillen. We bieden iedereen overal gelijke kansen
 Welzijn creëert prestaties en prestaties genereert welzijn
 Alle medewerkers die op het vereiste niveau presteren en die afstemmen op de waarden en
cultuur van Schneider Electric zijn ‘talent’
 We verwachten sterke, duurzame prestaties van alle managers en medewerkers, gebaseerd
op duidelijk afgesproken doelen en gepast gedrag (‘Wat’ en ‘Hoe’), zoals gedefinieerd in onze
2020-visie op Leiderschap en Cultuur
 Het vinden en ontwikkelen van geweldige mensen is de taak van onze leiders
 Een jaarsalaris met een maximum van 94 K EUR, inclusief bonus
 Vriendelijk, ‘groen’ kantoor met positieve energie en gelukkige werknemers
 Mogelijkheden om te verhuizen naar een internationale carrière
 Een vooraanstaand bedrijf dat innovaties rond belangrijke veranderende thema’s in de wereld
drijft, zoals Big Data, Sustainability en Energy Management
 Leaseauto
 Een geweldig verkoopteam dat grote winsten viert

Heb je interesse?
Rob van Dort doet de recruitment van deze vacature.
Je kunt jouw cv, motivatie en (pas)foto mailen naar: rob@robvandort.nl o.v.v. Schneider Electric 23318

