
Accountmanager (fulltime) – Sinck & Ko Gietvloeren 

Bedrijfsomschrijving 

Sinck&Ko BV is een gerenommeerd gietvloeren bedrijf gevestigd in een prachtig pand (Design 020) gelegen aan 
het water op Stijgereiland/IJburg te Amsterdam. Inmiddels bestaat het bedrijf al 18 jaar en is werkzaam in de 
particuliere als zakelijke branche.  

Wij zijn gespecialiseerd in gietvloeren en wandafwerkingen van zeer hoogwaardige kwaliteit, in het hogere 
segment. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten, als de applicatie procedure en de nazorg. 
Binnen de branche hebben we dan ook een goede naam opgebouwd. Zo zijn we innovatief en constant op zoek 
naar nieuwe toepassingen.  

Ons team bestaat uit 4 personen. Dit omvat kantoor- als showroom personeel. Daarnaast zijn er circa 10 
personen werkzaam op locatie voor het gehele applicatie proces. 

Bedrijfscultuur 

Onze bedrijfscultuur is jong en dynamisch, eerlijk, open en klantgericht, met veel individuele verantwoordelijkheid 
en alle ruimte om je persoonlijke talenten te laten groeien. 

Functieomschrijving 

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de sales en aftersales van onze hoogwaardige kwaliteit 
gietvloeren en wandafwerkingen. Tijdens de inwerkperiode word je met veel enthousiasme en persoonlijke 
aandacht door ons ingewerkt en wordt een proactieve werkhouding ook erg gewaardeerd. Je werkt vanuit kantoor 
als in de showroom en bent medeverantwoordelijk voor het volledige commerciële traject.  

Je belt, als accountmanager, het bestaande en grote klantenbestand na, nodigt klanten uit, ontvangt en adviseert 
hen. Je stelt en volgt offertes op, je verkoopt gietvloeren van zeer hoge kwaliteit. Daarnaast zoek je constant naar 
nieuwe klanten en markten om mensen en bedrijven jouw product te presenteren. Denk hierbij aan contacten 
leggen met aannemers, architecten of projectontwikkelaars.  

Eigen initiatief, het aandragen van nieuwe ideeën en een proactieve werkhouding wordt door ons erg 
gewaardeerd. De focus ligt op het uitbouwen van zakelijke potentiële klanten. Bij zakelijk denk aan 
projectontwikkelaars, architectenbureaus van hotel-, sport-, horeca- als winkelketens. 

Werkzaamheden die je kan verwachten; 

Commerciële activiteiten: 

• Zoeken naar nieuwe kansen en het contact leggen met potentiële klanten, zowel particulier als zakelijk. 
Bij zakelijk denk aan projectontwikkelaars, architectenbureaus van hotel-, sport-, winkel-, horecaketens. 

• Het uitnodigen en maken van afspraken met klanten  

• Ontvangen van klanten in de showroom 

• Opstellen van offerten en verkooporders en de opvolging daarvan 

• Representatief houden van de showroom 

• Nabellen van potentiële klanten 

• Updaten van online content, zowel website als social media  

Administratieve werkzaamheden: 

• Het telefonisch opvolgen van potentiële klanten  

• Het inplannen van afspraken voor in de showroom 

• Beantwoorden van vragen per mail en telefonisch 

• Opstellen van offerten en verkooporders en de opvolging daarvan 

• Afhandelen van klachten 

• Verzorgen van after-sales fase 



 

Functie eisen: 

• Je hebt een brede commerciële werkervaring als accountmanager 

• Je hebt goede commerciële als communicatieve vaardigheden 

• Je bent zelfstandig, ondernemend, proactief en enthousiast 

• Je bent fulltime beschikbaar. 40 u p/wk en in overleg eventueel inzetbaar op zaterdagen 

• Je hebt affiniteit met design en interieur  

• Je bent klant- en resultaatgericht 

• Je bent integer en representatief 

• Je werkt graag in teamverband en voelt de klant goed aan 

• Je hebt overtuigingskracht 

• Je bent actief in het onderhouden en uitbreiden ons klantenbestand 

• Enig technisch inzicht, zoals het lezen van een bouwtekening/plattegrond, is een pré 

Startdatum: 01 juni 2021  

Soort dienstverband: Fulltime, onbepaalde tijd  

Salarisindicatie: € 2.700 – 3.500 per maand 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Reiskostenvergoeding 

• 13e maand 

• Bonusregeling 

• Vakantiegeld 

• Pensioen 

Bij interesse stuur je CV en motivatie naar Dick Kouwenhoven, emailadres: dick@sinck-ko.nl 
Voor eventuele vragen kun je altijd contact met ons opnemen.  
 
Sinck & Ko  
Pedro de Medinalaan 89-91 
1086 XP Amsterdam 
Tel. 020 820 2230 
info@sinck-ko.nl 
www.sinck-ko.nl  
 


