
  
  
   

 

 

 
Vacature 
 
 

Technisch Accountmanager Buitendienst 

Wij zijn een toonaangevende speler op het gebied van technische installaties binnen de 
kunststofindustrie. Wij leveren een breed en diep assortiment van producten, diensten en technische 
oplossingen. Van moertje tot aan “turn key” technische installaties en alles wat daar tussen zit. 

De taak van de commercieel medewerker buitendienst is om regelmatig klanten en potentiële klanten te 
bezoeken met als doel commerciële kansen: te identificeren, te inventariseren en te realiseren. Want het 
boutje wat je vandaag verkoopt leidt misschien in de toekomst wel tot een turn key project. Dit doe je 
natuurlijk niet alleen, maar samen met ongeveer 25 collega’s vanuit de vestigingen Amersfoort en Leuven 
in België en diverse toonaangevende leveranciers. 

 

Wat breng je hiervoor mee? 

• Je bent commercieel ingesteld en altijd op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. 
• Je hebt affiniteit met techniek, technische installaties en processen. 
• Je bent nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in (het proces van) je klanten. 
• Je bent gedreven, je wil graag leren en je houdt van een uitdaging. 
• Je bent stressbestendig en werkt gestructureerd. 
• Je bent flexibel en vindt het niet erg om -af en toe- een dag of 2 van huis te zijn. 
• Je werkgebied is Midden en Noord Nederland. Je moet dus geen hekel hebben aan autorijden.  

 

Wat mag je verwachten? 

• Een gedegen inwerkperiode binnen een hecht team van enthousiaste en gedreven collega’s. 
• Een familiebedrijf dat hoog scoort op oplossingsgerichtheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en 

langdurige samenwerking boven kortstondig succes stelt. 
• Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: pensioenregeling, laptop, telefoon en auto van de 

zaak. 
• De ruimte om jezelf te ontwikkelen en uit te groeien tot een commerciële topper. 
• Je werkt vanuit ons kantoor in Amersfoort. 

 
 
Wil je solliciteren? Stuur dan een korte motivatie en je CV per email ter attentie van Wouterus Huijgen 
onder vermelding van “Vacature Technisch Accountmanager Buitendienst NL”.  

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Wouterus Huijgen via tel. +31 6 4336 9232 of via email 
wh@ora.be. Natuurlijk kun je ook op onze website www.oramachines.com kijken voor meer informatie 
over ons. 

 

Soort dienstverband: Fulltime 
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