
Accountmanager Noord Nederland 
Directie/management, Commercieel 

FULL-TIME 
RAYON TEN NOORDEN VAN A12 

Arnhem 
REICH BENELUX OFFICE in Arnhem is het verkoopkantoor van REICH GmbH in Eschenburg 
(Duitsland). Ons kantoor is verantwoordelijk voor de verkoop van de REICH (www.reich-
web.com/nl) en EASYDRIVER (www.reich-easydriver.com/nl) producten aan de caravan-/
camper-branche in de Benelux, Engeland, Azië, Australië en Zuid-Afrika en wij verlenen ook de 
service die hierbij nodig is. Voor ons uitgebreide verkoopprogramma verwijzen wij naar de 
genoemde websites. 

Functieomschrijving 
• Je bezoekt en adviseert afnemers/klanten, je pleegt acquisitie werkzaamheden en bouwt 

bestaande business uit; 
• Je verzamelt, beoordeelt en rapporteert relevante marktinformatie; 
• Je vertegenwoordigt REICH op vakbeurzen; 
• Je rapporteert aan de manager en verricht ook deels binnendienstwerkzaamheden. 

Functie-eisen 
• Je hebt een afgeronde opleiding op MBO+ of HBO niveau met minimaal 3 à 5 jaar 

commerciële werkervaring; 
• Je bent bereid om (in de toekomst) internationaal te reizen en in de weekenden te werken 

waar nodig; 
• Je bent representatief, commercieel, resultaatgericht, een ondernemende persoon met een 

klantgerichte instelling en je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• Je hebt goede kennis van en vaardigheden met Microsoft Office, met name Excel en Word; 
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend (woord en geschrift) en beheerst redelijk tot goed 

de Duitse en Engelse taal (woord en geschrift); 
• Je beschikt over enig financieel inzicht (calculatie-vaardigheden); 
• Je bent bij voorkeur woonachtig in het rayon (ten noorden van de A12) of bent bereid hiernaar 

toe te verhuizen; 

Wat bieden wij  
REICH BENELUX is een bedrijf waar mensen werken met een no-nonsense mentaliteit en met 
passie voor hun vak. De lijnen zijn kort, waardoor snel geschakeld kan worden. 
Er heerst een informele en collegiale sfeer binnen ons bedrijf. En we hebben een aantrekkelijk 
secundaire arbeidsvoorwaarden pakket. 
Geïnteresseerd? 
Dan ontvangen wij graag uw sollicitatie met uitgebreide CV (met pasfoto) op 
infobenelux@reich-web.com t.a.v. Huub van der Voort. 
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 026-38 44 567. 
Sluitingstermijn 30.11.2022. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.i-recruiting.nl/vacatures/directie-management/
https://www.i-recruiting.nl/vacatures/commercieel/
http://www.reich-web.com/nl
http://www.reich-web.com/nl
http://www.reich-easydriver.com/nl
mailto:infobenelux@reich-web.com

