
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junior Accountmanager Distributie  

Arkel, Nederland Full Time

___ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen voor de complexe uitdagingen 

waarmee de huidige bouwsector wordt geconfronteerd. Met meer dan 1.400 medewerkers in heel Europa 

zetten we ons in om een wereld vorm te geven waarin gebouwen en constructies energie besparen, langer 

meegaan en de duurzaamheidsnormen overtreffen. 

Jouw Rol 

____ 

• Het onderhouden en uitbouwen van de business bij 

de bestaande distributeurs binnen je eigen regio 

• Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor 

de overdracht van kennis en kunde op het gebied 

van de concepten 

• Het beantwoorden van technische en commerciële 

vragen met betrekking tot producten en 

toepassingen 

• Het geven van presentaties/demonstraties, tool box 

meetings en producttrainingen 

 

 

• Creatief meedenken met je klanten, vooruit denken 

en ontwikkelen van ideeën ten behoeve van je 

accounts 

• Het geven van input voor mogelijke 

kwaliteitsverbetering of nieuwe toepassingen van 

bestaande producten 

• Het op een zakelijke manier behandelen van 

klachten, waarbij altijd het belang van de 

onderneming boven het persoonlijke belang 

geplaatst wordt 

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: HBO opleiding richting Bouwkunde  

• Werkervaring: 1 tot 3 jaar werkervaring  

• Talenkennis: Nederlandse en Engelse taal goed in 
woord en geschrift 

• Ervaring met de bouwwereld/ Business to business if 
het lezen van bouwtekeningen is een pré 

 

Voordelen 

____ 

• Team: Je komt te werken in een hecht team dat 
hard werkt maar ook veel plezier met elkaar heeft 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit. 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden 

• Ontwikkeling: we stimuleren ontwikkeling door 
middel van coaching en het volgen van opleidingen 

• Informeel: teambuilding en een goede 
samenwerking staan hoog in het vaandel met 
jaarlijks diverse informele activiteiten 

 

Contact 

____ 

Solliciteer online 

Als u nog steeds niet zeker bent, of als u iemand in meer detail over deze functie wilt spreken, aarzel dan niet om contact met ons op te 

nemen:

Dieske Schoemaker, HR-Adviseur  
0183-568049 
dieske.schoemaker@cpg-europe.com 

 

Tremco CPG Netherlands B.V. 
HR afdeling 
Vlietskade 1032  
4241 WC Arkel

 


