
   

 

    
Accountmanager Accountmanager Accountmanager Accountmanager ----    fulltimefulltimefulltimefulltime    
 
Van Lint B.V. is ter versterking van het verkoopteam op zoek naar een commercieel 
talent voor de functie van Accountmanager. Ben je ondernemend en enthousiast? 
Denk jij mee met de klant, signaleer je kansen en behoeften in de Europese markt en 
weet je ze te vertalen naar verkooporders? Ben je op zoek naar een uitdagende baan 
als accountmanager bij een groeiend sierteelt handelsbedrijf? Stop met zoeken: 
solliciteer! 
 
Van Lint BV is uitgegroeid tot een gevarieerd sierteelt bedrijf met zo’n 30 ha kwekerij 
op diverse locaties in Boskoop en omgeving. De nadruk ligt op het kweken van 
visueel aantrekkelijke boomkwekerijartikelen. Daarnaast is Van Lint BV een 
belangrijke leverancier van kerst- en andere arrangementen voor grote retailers 
binnen Europa, deze activiteiten vinden plaats onder de naam X-Mas & More.  
 
Wat Wat Wat Wat ga jega jega jega je    doendoendoendoen    

• Je bezoekt zowel bestaande als potentiële klanten op nationaal en internationaal 
niveau en onderzoekt waar mogelijkheden liggen voor Van Lint BV. 

• Je denkt mee met de klant en draagt creatieve oplossingen aan.  

• Je bent verantwoordelijk voor order specifieke calculaties. 

• Gestructureerd volg je afspraken op en weet de offertes om te zetten naar 
verkooporders. 

• Samen met het verkoop binnendienst team werk je verkooporders uit en ben je 
verantwoordelijk voor een goede administratie, uitvoering en afhandeling van de 
orders.  

• Je werkt nauw samen met diverse afdelingen binnen het bedrijf, waaronder 
inkoop, kwekerij en logistiek. 

• Jaarlijks stel je een begroting op voor bestaande en nieuwe klanten.  

• Je draagt bij aan het bedenken en uitwerken van nieuwe concepten en 
verbetervoorstellen. 

• Je verzorgt een periodieke verkooprapportage. 

• Je bent verantwoordelijk voor het vullen van het CRM-systeem.  
 

Jouw profielJouw profielJouw profielJouw profiel    

• Je bent enthousiast, ambitieus, zelfstandig en toont initiatief. 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau  

• Minimaal twee jaar werkervaring als accountmanager. 

• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Commerciële ervaring in de planten sector is een pré. 

• Je bent georganiseerd, stressbestendig en flexibel. 

• Goede kennis van Nederlands en Engels, Duits is een pré 

• In het bezit van rijbewijs B. 

• Kennis van MS Office en bij voorkeur Exact (ERP systeem).  
 

Wat wij biedenWat wij biedenWat wij biedenWat wij bieden    

• Marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden. 

• Meegroeien in een platte en groeiende organisatie met een informele werksfeer. 

• Werken bij een familiebedrijf dat dit jaar haar 70 jarig bestaan viert. 

• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen of trainingen. 

• Leuke teamactiviteiten en gezellige bedrijfsuitjes. 

• Gemotiveerde, sportieve en vooral gezellige collega’s. 
 
 
Interesse in deze functie of wil je meer informatie over de vacature, neem dan  
contact op met Jolanda Timmermans of solliciteer direct via jolanda@vanlint.nl.  
 
  


