
 
 

 

Drijfhout zoekt een interne accountmanager 
 

 

Functieomschrijving 

Drijfhout is op zoek naar een nieuwe medewerker binnen de verkooporganisatie, die optreedt 

als coördinatiepunt voor de verkoop en inkoop tussen klanten, collega's en andere bedrijven 

die onderdeel zijn van de groep. De functie vraagt om iemand die praktisch is ingesteld, 

accuraat met cijfers is en een goed inzicht heeft in Excel. De werkzaamheden bestaan onder 

meer uit de communicatie met klanten en collega's op internationale basis, het opnemen van 

bestellingen en het inboeken van transacties tussen organisaties. Deze transacties worden 

uitgevoerd in verschillende valuta's of gewichten van metaal. 

 

De functie is op kantoor gebaseerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal 

verkoopsysteem, e-mail en of telefoon om te adviseren en de vereisten van elke transactie te 

bespreken. De vacature biedt mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf. 

 

Functie-eisen: 

- MBO 

- Logisch en nauwkeurig kunnen werken 

- Zelf gemotiveerd 

- Flexibele teamspeler 

- Ervaring met Excel en Word 

- Enige ervaring met een computergebaseerd verkoop- en bestelsysteem. 

- Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels en (idealiter) Duits. 

- De motivatie om vaardigheden verder te willen ontwikkelen. 

 

Werktijden: 

Maandag t/m vrijdag 08:15-17:00 (40-urige werkweek). 

 

Beloning: 

- Salaris – bespreekbaar en afhankelijk van direct toepasbare ervaring en kwalificaties. 

- 13 ADV dagen per jaar 

- 8% Vakantiegeld 

- Reiskosten betaald van en naar het werk 

- Initieel contract van 6 maanden met de intentie tot verlenging en/of omzetting naar een vast 

contract (onder voorbehoud van geschiktheid). 

- Maandsalaris, met een extra 13e maand onder voorwaarden 

- Mogelijkheid tot loopbaanontwikkeling. 

 

Extra: Vanwege de aard van het werk wordt van de succesvolle kandidaat verwacht dat hij 

een passende Verklaring Omtrent goed Gedrag kan overleggen. Deze krijgt u via de 

Gemeente en de kosten worden terugbetaald door het bedrijf. De succesvolle kandidaat is 

idealiter op zoek naar een vast contract en een lange termijn functie binnen een succesvol 

bedrijf. 


