
 

Op linkedIn heb je gezien dat een bedrijf gaat verhuizen naar een ander pand. Je ziet kansen. Je trekt 
de stoute schoenen aan en achterhaalt wie het contactpersoon is. Je belt hem/haar op en plant 
meteen een afspraak op locatie in. Je stelt de juiste vragen waardoor er in jouw hoofd al een aantal 
ideeën beginnen te ontstaan. Je gaat enthousiast aan de slag met onze interieurstyliste om de 
wensen van deze klant te vertalen naar een vernieuwend concept. Jullie hebben gave producten 
gekozen die passen binnen de stijl van de klant. Je stelt samen met de binnendienst de bijbehorende 
offerte op en gaat het concept bij de klant presenteren. Door jouw passie en advies is de klant 
enthousiast. Yes!! Dit succesje wordt gevierd en je brieft je collega’s om alles verder in gang te zetten. 
Op naar weer een nieuwe klant! 
 
Houd je van afwisselend werk en ben je communicatief vaardig? Ga je graag op pad en ben jij iemand 
die op mensen afstapt? Wil je bijdragen aan het creëren van een fijne werkomgeving voor jouw 
relaties? Houd je van flexibel werken en is het daarom niets voor jou om hele dagen op kantoor te 
zitten? Ben jij iemand die het als een uitdaging ziet om een klant te voorzien van goed advies en 
tegelijkertijd commercieel te denken?  
Dan zoeken wij jou!  
 
De functie: 
Wij zijn op zoek naar een ; 
 

Fulltime Accountmanager / verkoopadviseur buitendienst (m/v)  
(40u per week)  
 
Als verkoopadviseur ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van de bestaande relaties, maar 
ook het uitbreiden van het klantenbestand in jouw regio. Je analyseert de markt, selecteert 
prospects, voert kennismakingsgesprekken en zorgt voor de verkoop van ons gehele 
productportfolio. Je kunt hierbij rekenen op ondersteuning van actief en gemotiveerde collega’s: 
jouw directe buitendienst collega’s maar ook het ontwerpteam en later in het ordertraject de 
verkoop binnendienst en afdeling planning.  
Je bent gedurende projecten betrokken bij het proces van aankoop tot realisatie. Je bent het 
aanspreekpunt voor de klant. Daarnaast heb je een goed contact met onze leveranciers om op de 
hoogte te blijven van hun productaanbod. Je signaleert kansen en ontwikkelingen in de markt en 
bezoekt hiervoor beurzen. Samen met 2 andere buitendienst collega’s stem je af hoe de markt te 
bevliegen. Je werkt resultaatgericht in een flexibele, inspirerende en informele omgeving.  
 
Jouw Profiel:  

- Je beschikt over een MBO/HBO werk- en denkniveau 
- Je bent gedreven en enthousiast 
- Je bent ondernemend  
- Je bent communicatief vaardig en klantgericht 
- Je beschikt over een commerciële instelling; je ziet verkoopsignalen en kansen 
- Je hebt een doorzettings- en incasseringsvermogen 
- Je hebt affiniteit met inrichting/interieur  

 
Wat we bieden: 

- Een marktconform salaris met aantrekkelijke bonusregeling 



- Een informele werksfeer 
- Vrijheid in je functie, er is ruimte voor jouw ideeën en ontwikkeling 
- Uitzicht op een vast dienstverband 
- De beschikking over een eigen auto, smartphone en laptop 

 
Over Ceka Office Group Nederland BV  
Ceka Office Group Nederland BV is al jaren betrouwbare partner op het gebied van (turn-key) 
kantoor- en projectinrichtingen in het zuidwesten van Nederland. We zijn niet alleen dealer van een 
aantal mooie meubelmerken  maar bieden ook  een compleet assortiment  wanden, vloerbedekking, 
verlichting, raamdecoratie, akoestische producten etc.  
 
Interesse in de vacature?  
Heb jij de passie en gedrevenheid om in deze functie te gaan werken? Stuur dan je motivatie + CV 
naar Angelique@ceka-office-group.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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