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In deze zelfstandige functie ben jij het nieuwe 
gezicht van GMT en ben je verantwoordelijk voor het 
vergroten van het marktaandeel in zuid Nederland. 
Je wordt hierbij ondersteunt door je collega’s van de 
verkoop binnendienst. Je bent veel onderweg om de 
productgroepen die wij voeren te verkopen bij onze 
klanten. Daarnaast is het belangrijk dat je klanten 
ondersteunt en adviseert en samen een optimaal 
rendement haalt uit de producten. Jij bent de schakel 
tussen klant en kantoor. Een aantal keer per jaar zullen 
er interessante beurzen zijn waar ook jij je gezicht zal 
laten zien. Door up-to-date te blijven zie je kansen en 
ontwikkelingen in de markt en bij jouw relaties. Wanneer 
nodig ben je ook werkzaam op kantoor in Dordrecht om 
als team met je collega’s samen te werken. 

WAT BRENG JE VERDER 
MEE?
• Enthousiasme en gedrevenheid
• Je bent commercieel, communicatie en cijfermatig 

sterk
• Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke 

functie 
• MBO werk- en denkniveau 
• In het bezit van een rijbewijs B 
• Woonachtig in het zuiden van Nederland

WAT KRIJG JE ER VOOR 
TERUG?
Een uitdagende fulltime functie in een prettig en 
informeel bedrijf. Je start met een tijdelijk contract met 
uitzicht op een vast contract, indien voor beide partijen 
de verwachting klopt. Een goed (marktconform) salaris, 
8% vakantiegeld en 26 vakantiedagen. Daarnaast krijg 
je een representatieve auto en moderne hardware 
passend bij de functie.

INTERESSE?
Wij zien jouw CV en motivatie graag verschijnen! Mail 
deze naar pz@gmtinternational.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Laura de Man op telefoonnummer 078-6524058 of mail 
naar laura.deman@gmtinternational.nl. 

Wij kijken uit naar jouw reactie!

---
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
niet op prijs.

OM HET COMMERCIELE SUCCES VERDER UIT TE BOUWEN, 
ZOEKEN WIJ TER VERSTERKING VAN ONS TEAM EEN 

ONDERNEMENDE ACCOUNTMANAGER VOOR DE REGIO 
ZUID NEDERLAND!

FULLTIME (40 UUR)


