
 
 

VACATURE ACCOUNTMANAGER 
 
Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar accountmanagers voor de regio’s Noord-Nederland, Zuid Holland/Zeeland en 
Midden- en Zuid Nederland die zich gaan focussen op de grotere klantaccounts. Je richt je vooral op 
new business en bent voornamelijk bezig met het monitoren van de markt en het zoeken naar 
nieuwe kansen. Je bent betrokken vanaf het eerste advies en ontwerp, van offertefase tot realisatie. 
 
Wie zijn wij? 
Nimar Storage Solutions is onderdeel van de Verkolf Groep. De Verkolf Groep is al meer dan 40 jaar 
leverancier van Magazijn- en winkelinrichting voor retail ketens en industrie. 

Nimar Storage Solutions richt zich voornamelijk op warehouse oplossingen voor de grotere logistieke 
accounts. We beschikken over diverse in-house productielijnen waardoor we onze productie volledig 
in eigen hand hebben. Dit betekent dat wij snel kunnen schakelen en dus flexibel zijn naar onze 
klanten. Mede hierdoor zijn we uniek binnen Nederland en daar zijn wij ook trots op! 
 
Wat houdt de functie in? 
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de verkoop van de grotere logistieke projecten. 
Het is je missie om het marktaandeel van ons bedrijf te vergroten. Het is belangrijk dat je al enige  
ervaring hebt opgedaan als accountmanager en je hebt een commercieel technische achtergrond 
met als pré logistiek inzicht. Wij zoeken iemand met HBO werk- en denkniveau. Je weet wie je 
potentiële klanten zijn en hoe je met hen in contact komt. Je bent steeds proactief op zoek naar 
nieuwe kansen in de markt. Je geeft deskundig advies, behoudt de relatie met de klant en je bent 
resultaatgericht. Je hebt nauw contact met je collega’s van de verkoop binnendienst. Jouw focus ligt 
op sales, want dat is waar jij goed in bent! 
 
Wat bieden wij? 
Je krijgt een veelzijdige rol binnen een groeiende en ambitieuze organisatie waarin je klanten 
adviseert over de best passende oplossingen voor hun warehouse inrichting. Wij hebben een platte 
organisatie en zijn een gezond, stabiel familiebedrijf. Je start met een tijdelijk contract met intentie 
tot een vaste aanstelling en doorgroeimogelijkheden. Wij bieden jou een verantwoordelijke en 
zelfstandige functie met goed salaris en interessante bonusconstructie. Bij deze functie hoort een 
auto van de zaak, laptop, tablet en telefoon. 
 
Heb je interesse? Reageer dan naar Nimar Storage Solutions B.V. Raamsdonksveer t.a.v. Anke van 
Strien via werk@corverkolf.nl  
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