
Accountmanager Autobedrijven (m/f/d)
In deze rol staat het zorgdragen en beheren van bestaande klanten en het laten groeien van het aantal klanten in Nederland centraal.

Wie zijn wij?
Wij zijn Real Garant – een specialist in het ondersteunen van klantbinding in de automotive retail industrie, voor bijna 35 jaar.  
Als lange-termijn partner van bekende fabrikanten, importeurs en autobedrijven bieden wij onze diensten aan in 33 Europese landen. In 
ons bedrijf kent iedereen elkaar – als middelgroot bedrijf is onze werkwijze kenmerkend op basis van gerationaliseerde besluitvorming, 
horizontale hiërarchieën en nauwe samenwerking.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die goed bekend maar vooral ook zelf ervaren is met de zakelijke noodzaken, de handelingen en uitdagingen waar een 
autobedrijf elke dag mee bezig is.

Is dit jouw profiel?

• Verkoop ervaring op senior level in de automotive retail (consultatieve verkoopstijl)

• Commerciële / Bedrijfskundige opleiding

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

• Klantgeoriënteerde manier van denken en doen

• Teamspeler met hoge mate van autonomie en zelfstandigheid

• Geïnteresseerd in techniek en op de hoogte van de automotive retail

• Werkt graag in een snel ontwikkelende omgeving

Wat worden jouw dagelijkse activiteiten?

• Ondersteunen en adviseren van bestaande klanten

• Acquisitie van nieuwe klantrelaties

• Verzorgen van product, service en systeem uitleg voor onze klanten

• Vertegenwoordigen van Real Garant bij promotie evenementen, beurzen en verkoopprojecten

• Delen van eigen observaties en advies met betrekking tot product, klant en marktontwikkelingen

Wat krijg jij van ons?

• Een vriendelijke, professionele en ondersteunende werkomgeving

• Vrijheid en de kans om het verschil te maken

• Een vast contract met flexibele werktijden, fulltime dienstverband

• Een competitief salaris (vast + variabel)

• Middelen om de werkzaamheden te kunnen verrichten (auto van de zaak, smartphone, laptop)

Spreekt deze functie jou aan en voldoe jij aan het door ons gewenste profiel? Aarzel niet en stuur jouw CV en motivatie per mail naar 
Ruben Vis: ruben.vis@realgarant.com.

www.realgarant.com
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