
 

 

Vacature account manager 
 

Ben jij op zoek naar een uitdagende commerciële baan in de werktuigbouwkunde? 
Wij zoeken een representatieve en technisch onderlegde medewerker buitendienst om ons 
team te versterken. 
Je krijgt een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid in een dynamisch bedrijf dat 
zich kenmerkt door een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen.  
HC Waterbeheersing biedt de kans om je talenten toe te passen.  
 
HC Waterbeheersing is een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen, 

produceren en plaatsen van kwalitatief hoogwaardige waterbeheersingsproducten in RVS en 

kunststof, waaronder stuwen, schuiven, kleppen etc. 

Onze klanten zijn waterschappen, overheid, gemeentes, ingenieur bureaus, aannemers etc. 

 

Wat wij zoeken is iemand met: 

Opleidingsniveau MBO/ HBO 

Een aantal jaren commerciële ervaring 

Affiniteit met waterbeheer 

Probleemoplossend vermogen 

Uitstekende beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift 

Handig met de pc in Word en Excel 

Duidelijk kunnen communiceren 

Een open, enthousiast en eerlijk persoon 

Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden: 

Als medewerker buitendienst krijg je een verantwoordelijke functie en ben je het visitekaartje van 

het bedrijf. Naast dat je contact onderhoud met de bestaande relaties ben je ook verantwoordelijk 

voor het uitbreiden van ons relatiebestand en is het werven van nieuwe projecten en opdrachten 

binnen Nederland natuurlijk ook onderdeel van je werkzaamheden.  

Een goede orderbegeleiding is dan ook een logisch gevolg en daarbij zijn advies, kwaliteit en het 

nakomen van de gemaakte afspraken een vanzelfsprekend onderdeel in het behalen van de 

doelstellingen die uiteindelijk leiden tot een positief resultaat 

 

 

 

 



 

 

Wat wij bieden: 

Goed markt conform salaris 

CAO (klein Metaal) 

Prima secondaire voorwaarden 

Auto, laptop en telefoon van de zaak 

Gedegen (interne) opleiding en productkennis 

Gezellige werksfeer 

 

Spreekt bovenstaande omschrijving je aan, solliciteer dan nu. 
 
 
Mail je motivatiebrief met cv naar Corine den Hartog;  
denhartog@hcwaterbeheersing.nl  of bel voor meer informatie naar 0488 - 48 45 29  
 
 
HC Waterbeheersing nodigt je graag uit voor een kennismakingsgesprek! 
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