
 

 

 

 

 

 

 

 

Accountmanager Distributie   Brabant en Limburg

De lijntjes zijn kort, de ambitie is groot!  

Groei jij mee met onze informele organisatie en maak jij jouw ambities waar bij CPG?

__ 

CPG Europe produceert en verkoopt hoogwaardige bouwmaterialen om de complexe uitdagingen waarmee 

de huidige bouwsector wordt geconfronteerd, op te lossen. 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 

____ 

• Als Accountmanager Distributie ben je zowel 

commercieel als technisch verantwoordelijk voor het 

beheren en verder uitbouwen van landelijk 

opererende accounts en het klantenbestand in de 

regio Brabant en Limburg 

• Je bent verantwoordelijk voor projectopvolging, 

samen met je collega verantwoordelijk voor 

marktontwikkeling en -bewerking 

• Je initieert duo bezoeken met de buitendienst van de 

strategische distributie 

• Je geeft o.a. presentaties en producttrainingen 

• In het bijhouden van het CRM systeem ben je een 

kei. Je verwerkt alle bezoekverslagen en werkt 

proactief vanuit het CRM 

 

 

Vaardigheden en kwalificaties 

____ 

• Opleiding: MBO+/HBO 
Commercieel/bouwtechnisch  

• Werkervaring: Minimaal 3 jaar ervaring in een 
buitendienstfunctie (bij voorkeur luchtdichtbouwen 
en bouwkundige brandbeveiliging) 

• Computervaardigheden: MS Office, CRM 
systemen (Salesforce) 

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

• Affiniteit met de bouw is een pre 

Voordelen 

____ 

• Team: je komt te werken in een hecht team dat er 
regelmatig met elkaar op uit gaat  

• Sfeer: elk jaar is er een jaarlijks terugkerende BBQ 
voor het hele gezin, een gezellige 
vrijdagmiddagborrel en een sfeervol kerstdiner 

• CPG: we zijn een gezonde onderneming die groeit 

• Arbeidsvoorwaarden: we bieden je uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder 30 vakantiedagen 

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

Contact 

____ 

We kijken uit naar jouw sollicitatie 

Spreekt deze functie je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag per e-mail. Heb je vragen over deze functie? Jouw vragen 

beantwoorden wij graag. 

 

Linda Smit, HR Business Partner Benelux  Construction Products Group Netherlands 
06 25008600 (ook via WhatsApp)  Vlietskade 1032 

ArkelHR@cpg-europe.com  4241 WC Arkel 
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