
        Applicom “Zeker in Brandveiligheid” 
   

Applicom Nederland BV zoekt verkooptalent! 
 

Ter uitbreiding van ons salesteam zijn wij op zoek naar een 
“junior accountmanager” 

 
Applicom Nederland BV is gespecialiseerd in het brandwerend compartimenteren van gebouwen,  
en levert een compleet pakket brandpreventieve producten, waaronder een scala aan brandwerende 
platen en strips, afdichtingen, roosters, coatings, staalbescherming, maar ook maatwerk in 
brandwerende deuren en kozijnen. Wij installeren deze producten als hoofdaannemer, bijvoorbeeld in 
opdracht van een gebouweigenaar of -gebruiker, maar ook als onderaannemer in renovatie- of 
nieuwbouwprojecten. 
Applicom is actief in alle disciplines van bouwkundige brandpreventie: advisering, inspectie, 
ontwikkeling, levering, montage, service en onderhoud.  
Applicom is in heel Nederland actief, daarnaast beschikt  Applicom ook over een enthousiast team die 
kantoor houd in Nijmegen. 
 
Bij Applicom ben je als junior accountmanager de schakel tussen onze opdrachtgevers en je collega’s. 
Jij bent namelijk verantwoordelijk voor acquisitie en dus altijd op zoek naar nieuwe opdrachten bij 
nieuwe en bestaande opdrachtgevers. Als geen ander kan jij hen overtuigen van de toegevoegde 
waarde van jezelf en de diensten van Applicom. Je brengt opdrachtgevers met Applicom in contact en 
zorgt voor een perfecte match. Je bent ook verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de 
opdrachtgever. 
 
Wij gaan juichen van een kandidaat met onderstaande kwaliteiten; 
 

 minimaal MBO denk- en werkniveau, een afgeronde opleiding in een commerciële 
bedrijfseconomische of bedrijfskundige richting is een pré  

 ervaring in de sales (minimaal 2 jaar), bij voorkeur in de bouwsector en/of installatie techniek 

 doorzettingsvermogen en gedrevenheid 

 een enthousiaste, open, eerlijke, soms wat eigenwijze maar wel sociale netwerker. 

 communicatief en sociaal vaardig  

 goede kennis en omgang met social media 

 een professionele en zakelijke houding/presentatie 

 onderhandelingsvaardigheden 

 klantgericht en sterk in zowel koude acquisitie als relatiebeheer 

 een flexibele houding ten aanzien van je werkplek, werktijden en reizen 

 woonachtig in midden Nederland 
 
Dat is een behoorlijk lijstje, maar we zien die van jou ook graag tegemoet!  
Hieronder geven we vast een voorzetje 
 
Waar we jou blij mee willen maken; 
 

 een uitdagende baan met veel vrijheid en verantwoordelijkheid 

 de mogelijkheid continu te blijven leren en ontwikkelen 

 superleuke en enthousiaste collega’s 

 werken in een informele, open en prettige sfeer 

 goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
op basis van de CAO voor het Isolatiebedrijf 

 een bij de functie passende leaseauto 

 een fulltime baan voor 40 uur per week 
 
De sollicitatieprocedure; 
Wij ontvangen uw reactie en CV graag op vacatures@applicom.nl 
 
 
 


