
 

 

Account Manager Voorschrijvende Markt 
Fulltime  

 

Onze organisatie  
Burgerhout; onderdeel van de M&G Group, staat in de top 10 van de meest succesvolle MKB bedrijven in de 

Nederlandse maakindustrie en is internationaal marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en 

ventilatiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, 

bestaande uit 12 vestigingen met ruim 1.200 medewerkers en een omzet van ca. € 220 miljoen. De producten 

worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 

 

Om onze groei ambities voor Burgerhout in de Nederlandse distributiemarkt te realiseren zijn wij op zoek naar 

een ervaren en enthousiaste accountmanager voorschrijvende markt (business developer) voor de noordelijke 

helft van Nederland. 

 

Omschrijving 
In deze commerciële en afwisselende functie krijg je de mogelijkheid om jouw persoonlijke bijdrage te leveren aan onze 

ambitieuze groeidoelstellingen. Je krijgt vrijheid en de ruimte om te ondernemen en adviseert  (potentiële) klanten over 

de diensten, producten en concepten op het gebied van rookgasafvoer- en  ventilatiesystemen.  Binnen jouw 

werkgebied maak je afspraken en leg je bezoeken af bij zowel bestaande als nieuwe klanten. Je klantenportefeuille 

bestaat met name uit adviesbureaus, woningbouwverenigingen, architecten en bouwbedrijven. Je ziet commerciële 

kansen en weet deze om te zetten naar concrete concepten en opdrachten.  Je werkt hierbij  nauw samen met de 

andere accountmanagers en de afdeling productmanagement. 
 

Wat vragen wij? 
• Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding op technisch en/of commercieel gebied. 

• Minimaal vijf jaar relevante ervaring in een technische bedrijfsomgeving. Ervaring in de HVAC-branche en/of 

ventilatie branche heeft een pre. 

• Je hebt uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en beschikt daarbij over een goede beheersing 

van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

• Je bent technisch en commercieel creatief en je kunt je zeer goed inleven in de problematiek en behoeften van 

de klanten. 

• Je bent initiatiefrijk en resultaatgericht en beschikt over een flinke dosis daadkracht. 

 

Wat bieden wij: 

• Een goed pakket arbeidsvoorwaarden en uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden; 

• Organisatie met kwalitatief hoogwaardige, innovatieve producten en een internationale mindset; 

• Ruimte voor ondernemerschap; 

• Je maakt deel uit van een team met enthousiaste collega’s; 

• Spilfunctie met diverse in- en externe contacten. 

Informatie en sollicitatie 
De in- en externe werving vindt gelijktijdig plaats. 

Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolai, HRM adviseur, r.nicolai@mg-group.com 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

De sluitingsdatum is 1.2.2017 
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