Technisch Accountmanager
Promatrix is specialist in het vervaardigen van aluminium matrijzen en het spuitgieten van
kleine tot zeer grote kunststof producten. Promatrix startte in 1995 in het Utrechtse Zegveld.
Inmiddels zijn er 40 mensen werkzaam.
Innovatief en klantgericht, dat zijn de kenmerken van Promatrix. Promatrix beschikt over een
uitgebreid machinepark met CNC-freesmachines en spuitgietmachines. Het mooie aan dit
bedrijf is dat je veel nieuwe producten ziet ontstaan. Op basis van het 3D CAD model van de
klant bouwt Promatrix via meerdere stappen de matrijs voor het kunststof product. Per jaar
produceren we zo meer dan 300 verschillende matrijzen voor nieuwe kunststof producten.
Onze klanten bevinden zich in de automobielindustrie en de Nederlandse maakindustrie.
Om verder te groeien en het aantal klanten binnen de Nederlandse maakindustrie uit te
bouwen, zoekt Promatrix een proactieve accountmanager. Jouw functie vormt een essentieel
onderdeel van de afdeling sales. Binnen deze afdeling beheer je je eigen klanten die je
veelal via werving binnen haalt. Door je gedrevenheid en technische kennis kun je prospects
enthousiast maken en ga je graag het gesprek aan. Je onderzoekt de mogelijkheden om tot
nieuwe afzetkanalen te komen. In deze adviesrol kom je samen met de klant tot een
klantspecifieke oplossing. Hierin is jouw advies doorslaggevend. Je kent de weg in de interne
organisatie en bent in staat om het maximale resultaat voor jouw klant te behalen. Op deze
manier ontwikkel je je tot een gedegen partner voor je klanten.

Waaraan voldoe je?
•
•
•
•
•
•
•

Technisch commercieel sterk
Goede contactuele vaardigheden
Ervaring met / Interesse in de producten van Promatrix
MBO+/ HBO niveau
Zelfstandig maar daarnaast ook een teamspeler
Bereidheid om binnen Nederland te reizen
Woonachtig binnen 40 minuten reisafstand van Zegveld

Wat brengt Promatrix jou?
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid om je eigen functie in te richten
Adviesfunctie voor een breed scala aan klanten
Voldoende ruimte om jezelf te ontwikkelen
Veel zelfstandigheid binnen een klein team
Een menselijk, prettig bedrijf
Totaalpakket arbeidsvoorwaarden

Ben je nieuwsgierig naar deze functie? Neem contact op met Laurens Vogelaar op tel 0348
692055 of kijk op onze website www.promatrix.nl. Wil je direct solliciteren stuur dan je CV
door naar hr@promatrix.nl

