
 

 

VACATURE 
In verband met de groei van één van onze vestigingen verwelkomen we graag op korte termijn een 
nieuwe collega voor de regio Zuid West Nederland 

Accountmanager Materieelverhuur (M/V) 

Wat ga je doen? 
Als Accountmanager van de Gjaltema Groep ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
behalen van de (omzet)doelstellingen, in dit geval de regio Zuid West Nederland. Jouw klanten 
bewegen zich in de Bouw, Infra, Industrie en Scheepsbouw. Het is aan jou de taak om de bestaande 
relaties / projecten te ontzorgen met het juiste materieel en verder uit te bouwen en nieuwe relaties 
aan te gaan. Jij kent de bouwwereld als geen ander en weet potentiële klanten te vinden en te binden, 
je bent ook nog eens een geboren netwerker! 

Je komt terecht in een organisatie waar ruimte is om je goed in te werken en waar je je snel thuis zult 
voelen. Regelmatig heb je contact met je sales collega’s uit andere rayons, collega’s van de 
uitvoering, commerciële binnendienst en manager. Daarnaast rapporteer je je bezoeken iedere dag in 
het CRM Systeem. 

Jij bent de Accountmanager van Gjaltema als: 

• Je woonachtig bent in de regio 
 

• Je zelfstandig kunt werken 
 

• Je tussen alle afspraken door ook bouwprojecten bezoekt 
 

• Je MBO + niveau hebt en het liefst met een technische commerciële achtergrond 
 

• Je gedreven, enthousiast en positief bent en je uiteraard in mogelijkheden denkt en 
altijd kansen ziet 
 

• Je affiniteit met techniek hebt 
 

• Je minimaal 3-5 jaar ervaring in de buitendienst hebt 
 

• Je een goede beheersing van de Nederlandse taal hebt 
 

• Je in het bezit bent van Rijbewijs B 
 

Wij bieden jou: 

• Auto, laptop en telefoon van de zaak 
 

• Bedrijfskleding 
 

• Een prima salaris dat past bij je werkervaring 
 

• CAO met een uitstekende pensioenregeling 
 

• 32 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag 
 

• Onkostenvergoeding 
 

• Vergoeding van jouw premie voor de fysiotherapeut 
 

• Een jaarcontract met uitzicht op vast 
 



 

 
 
Bedrijfsprofiel 
Met ruim 40 jaar ervaring en vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Moerdijk is de Gjaltema Groep 
specialist op het gebied van het verzorgen van de complete bouwplaatsinrichting, stalensysteem 
steigers, hoogwerkers, bemande / onbemande verreikers, units, sanitaire voorzieningen et cetera, 
voor de Bouw, Infra, Industrie en Scheepsbouw. 
 
Privacyverklaring 
Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk 
zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/. 
 
Contact 
Interesse in deze afwisselende functie? Dan ontvangen wij graag je cv en een korte motivatiebrief. Dit 
kun je per mail sturen naar personeelszaken@gjaltema.eu ter attentie van Emily Rozeboom, afdeling 
P&O. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken via 
hetzelfde e-mailadres. 
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