
 

Vacature Account Manager 
Trinoxx BV is een toonaangevende technische handelsorganisatie, actief in de wereld van de 
scheepsnieuwbouw. We zijn de exclusieve partner in de Benelux voor een aantal grote buitenlandse 
producenten. 
 
Wij zijn op zoek naar een Account Manager.  
 
Als accountmanager ga je Nederlandse en Belgische klanten bezoeken die werkzaam zijn in de 
binnenvaart en zeevaart. Je bent verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe klanten en het 
promoten van nieuwe producten.  
 

Dit ben jij 
• Je bent planmatig en organisatorisch ijzersterk, je kunt snel schakelen, hebt 

overtuigingskracht en empathisch vermogen. Je geeft niet snel op en bent een echte 
goalgetter. 

• Telefonische- en persoonlijke contacten zijn voor jou geen probleem. Je bent een geboren 
verkoper. 

• Voor jou staat de klant altijd op nummer 1. 
• Je houdt marktontwikkelingen en concullega's goed in de gaten. Er wordt van je verwacht 

dat je een eerlijk advies uitbrengt en jouw kennis zo duidelijk mogelijk overbrengt.  
• Uiteraard heb je sterke communicatievaardigheden en heb je een uitstekende beheersing 

van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift;  
• Je hebt MBO4/HBO werk en denkniveau 
• Ervaring als buitendienst medewerker/accountmanager is een pré, bij voorkeur in de 

maritieme markt. 
 

Hier ga je werken 
Trinoxx BV is een stabiele, snel groeiende technische handelsorganisatie op het gebied van 
producten voor de scheepsnieuwbouw. Ondanks dat het gemiddeld genomen een klein team is, zijn 
wij een volwaardige partner voor alle Nederlandse scheepswerven en vele in het buitenland. Dus een 
klein team, met grote invloed! 
 

Sollicitatie 
Je kunt informatie over ons bedrijf vinden op www.trinoxx.com. Voor vragen over de inhoud van de 
functie kun je terecht bij Ellen den Hollander op telefoonnummer 0184-631728 of 06-2073 9843.  
Je kunt solliciteren door een motivatiebrief en een CV te mailen naar Ellen@trinoxx.com.  
De sluitingsdatum is 1 februari 2020. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


