
 

 

 

Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof producten. 

Die maken wij op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees marktleider en werken 

vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste oplossing precies zoals 

de klant het wenst. Van eerste idee tot aan het eindproduct. 
 

Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij 

Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een 

duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op! Wij zijn onderdeel van de internationaal opererende 

onderneming WireCo WorldGroup. 

Wegens uitbreiding van het Lankhorst Recycling Products team 
zoeken wij een ambitieuze en gedreven: ACCOUNTMANAGER 

 

Functie inhoud: 

Het uitvoeren van de verkoopplannen bestaande uit:  
 voorbereiden, uitbrengen en opvolgen van offertes; 

 onderhandelen met afnemers inzake prijs, leveringscondities, alsmede maken van afspraken inzake levertijd en service;  

 zorgen voor de technische en commerciële afhandeling (afsluiten van verkoopcontracten); 

 bewaken van de omzetten van het toegewezen rayon en klanten (Nederlandse markt);  

 beheren en uitbouwen van het klantenbestand door acquisitie. 

 

Het bijdragen aan de ontwikkeling van het verkoopbeleid voor de toegewezen doelgroep(en), bestaande uit: 
 signaleren en analyseren van ontwikkelingen in de markt;  

 actief zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden in de markt; 

 opstellen van voortschrijdende verkoopprognoses voor Lankhorst Recycling Products. 
 
Functie-eisen: 

 Afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau; 

 Minimaal 3 jaar verkoopervaring in een business to business omgeving met aantoonbaar goede resultaten; 

 Technisch-commerciële ervaring in de grond- weg- en waterbouw is een pré; 

 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal; 

 Belangrijkste competenties: stevige persoonlijkheid, markt- en resultaatgericht, teamspeler, proactief, creatief; 

 Woonachtig op maximaal een uur rijden van Sneek. 

 

Wij bieden: 
 Een afwisselende functie, waarin je veel vrijheid krijgt om het op jouw manier in te regelen; 

 Goede arbeidsvoorwaarden; 

 Volop ruimte voor eigen ontwikkeling. 

 

Interesse: 
Ben jij de persoon die wij zoeken dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie met CV via e-mail jobs@lankhorst-ep.nl  

Voor vragen kun je contact opnemen met Stefan Hofman, commercieel directeur, tel: 06-20609629.  
 
Meer informatie over Lankhorst Recycling Products kun je vinden op www.klp.nl  

 Wij zoeken duurzaam talent! 
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