
Weet jij aan onze klanten de waarde van Summit Gerbera te laten zien? Denk jij altijd in mogelijkheden en 

ben je een aanpakker met een commerciële instelling? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Summit Gerbera bestaat uit 8 toon aangevende gerbera / germini kwekers in Zuid Holland. Het salesteam 

bestaat uit één sales medewerker buitendienst, één sales medewerker binnendienst en één medewerker 

algemene zaken. Je hebt een breed takenpakket met voldoende uitdaging en verantwoordelijkheden en 

je zult veel vrijheid en ruimte krijgen om je werk naar eigen inzicht in te vullen. Vanwege de groei van 

onze activiteiten zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste collega

Commerciële accountmanager (32-38 uur)

Dit wordt jouw uitdaging

Jij bent gedreven om onze klanten zo goed mogelijk 

te helpen; jij bent dus servicegericht en verbindend. 

Daarbij pik je belangrijke signalen op om deze  

vervolgens in de juiste verkoopacties om te zetten; 

jij wilt gaan voor win-win. Je begeleidt klanten in het 

aankooptraject en verzorgt samen met je collega’s 

voor de volledige afhandeling van deze orders; jij 

werkt dus graag met een plan in de hand. Je bent 

pas tevreden als onze klant dat ook is, want jij 

begrijpt als geen ander dat klant- en servicegericht 

zijn de succesfactoren voor onze coöperatie zijn. 

Je werkt nauw samen met het team; je hebt grote 

betrokkenheid bij je teamleden en bij de coöperatie.

Deze taken kunnen wij aan jou overlaten:

• Het initiëren van nieuwe contacten met  

potentiële klanten

• Versterken van bestaande relaties door  

relatiebeheer

• Het bewaken van lopende orders en leveringen

• Deelnemen en ondersteunen aan beurzen

• Het adviseren van klanten over ons assortiment 

zodat de klanten altijd een passend  

assortiment hebben.

• Het creëren van partnership relatie met onze 

klanten, samen met onze klanten bouwen aan  

de toekomst.

Dit verwachten wij van jou:

• Jij hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.

• Je bent klantgericht en dienstverlenend.

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

• Initiatief nemen, denken in oplossingen doe je 

bijna automatisch.

• Dynamiek en afwisseling heb je nodig om in de 

juiste flow te komen.

• Samenwerken doe je van nature.

• Jouw beheersing van de Nederlandse en  

Engelse taal is goed.

• Kennis en/of verbinding met de sector is  

natuurlijk een pluspunt.

Wat mag je van ons verwachten?

Summit Gerbera biedt een functie met veel  

zelfstandigheid. Je ondernemendheid wordt erg 

gewaardeerd. De ontwikkelingen binnen Summit 

Gerbera stimuleren je om alles uit jezelf te halen  

wat erin zit en verder te komen. En wat salaris en 

secundaire arbeidsvoorwaarden betreft: Wij weten 

wat een commercieel talent waard is.

Wij zijn benieuwd naar jou!

Herken jij jezelf in de bovenstaande vacature en kom 

jij graag ons team versterken? Stuur je reactie, CV en 

motivatie naar lianne@summitgerbera.com. Indien 

je nog meer wilt weten over deze functie, bel dan 

naar 06 19 44 14 19.


