Merford biedt de meest innovatieve, hoogwaardige en duurzame totaaloplossingen op het gebied van
geluidsbeheersing. Ons doel is een veilige, gezonde en comfortabele leefomgeving te creëren door iedere vorm
van geluidsoverlast te reduceren en gewenst geluid tot een beleving te maken.
Ons moederbedrijf is gevestigd in Gorinchem, Nederland. In België zijn wij actief sinds 2009. Wegens
uitbreiding van dit team is er een vacature ontstaan voor de volgende functie:

Accountmanager Merford Special Doors (Mechelen, fulltime)
Ben je een krak in het opbouwen van relaties met nieuwe en bestaande klanten en heb je de drive
om totaaloplossingen te leveren in de bouwsector? Dan is deze vacature echt iets voor jou.
De functie
Als accountmanager maak je deel uit van het commerciële team en introduceer je onze oplossingen in de
markt. Je bent verantwoordelijk voor deze drie domeinen:
• Business development: Je benadert prospects en opent nieuwe deuren. Je zorgt voor uitbreiding van
het marktsegment, detecteert opportuniteiten en neemt doelgericht actie. Denk wat betreft
klantgroepen onder andere aan architecten en bouwkundige stakeholders.
• Accountmanagement: Je begrijpt de noden en behoeften van de klanten in je portefeuille en kent
perfect de Merford-oplossingen. Je bent het aanspreekpunt voor onze klanten en overtuigt hen van de
toegevoegde waarde van onze producten en diensten. Samen met collega’s help je klanten een
succesvol project te realiseren.
• Klanttevredenheid: In alles wat je doet zet je de klant centraal. Je zorgt ervoor dat klanten tevreden
zijn en probeert vanuit een goede relatie meer omzet te genereren. Je werkt nauw samen met je
collega’s om bijkomende vragen of problemen van klanten op te lossen.
Interne samenwerking
Het team Merford België is gestationeerd in Mechelen. Binnen het team werk je nauw samen met je collega
accountmanagers, sales engineers en met de projectleider. Je wordt ondersteund door een sales engineer en
sales support medewerker. Je zult tevens veelvuldig contact hebben met andere collega’s welke op het
hoofdkantoor in Nederland werkzaam zijn.
Wij zoeken
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega met een commerciële drive en een passie voor bouwkundige
projecten. Daarnaast herken je jezelf in onderstaande vereisten:
• Je hebt een afgeronde opleiding richting commercie, techniek of bouwkunde.
• Je hebt minimaal twee jaar saleservaring in technische verkoop en weet hoe je C-level netwerken kan
uitbouwen bij grote bedrijven.
• Je bent een teamspeler, maar je kan ook zeer goed zelfstandig en autonoom werken.
• Initiatief nemen zit in je bloed.
• Je bent communicatief sterk en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en bij voorkeur in het Frans.
• Je bent bereid om regelmatig in Gorinchem (NL) te werken (niet noodzakelijk in tijd van pandemie).
Wat Merford jou kan bieden
Merford is een familiebedrijf met 130 medewerkers. We willen ons werk heel goed doen, maar we doen dat
vooral in teamverband. Werkplezier, gezondheid en duurzaamheid vinden we belangrijk. Regelmatig worden
binnen Merford leuke uitjes en gezellige borrels georganiseerd. Naast onze warme cultuur bieden we jou:
• een uitdagende en afwisselende baan als accountmanager, elk project is anders!;
• een zelfstandige functie in een groeiend, betrokken en professioneel team, waarbij jouw bijdrage erg
wordt gewaardeerd;
• flexibel werken: ons hoofdkantoor ligt in Nederland; je vaste uitvalsbasis ligt in België en je hebt de
mogelijkheid om te telewerken;
• actieve coaching door je leidinggevende en ruime mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en
cursussen;
• een marktconform loonpakket, een bonusregeling, bedrijfswagen en tal van extralegale voordelen.

Merford Special Doors
Gevoelige informatie binnenhouden, hinderlijk geluid buitensluiten en gevaarlijke stoffen isoleren. Het kan van
levensbelang zijn. Bijvoorbeeld in datacenters met digitale informatie van de overheid. Of in de industrie, waar
medewerkers iedere dag blootstaan aan schadelijk lawaai. Wij dragen al meer dan 60 jaar bij aan een optimale
omgeving om in te wonen, werken en leven. Daar hoort een deur en gevel voor iedere situatie bij.
Neem een kijkje op onze website www.merford.com en laat je inspireren!
Interesse?
Stuur je knallende CV en motivatiebrief via onze website. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marit
Kempe (Recruiter) via 0031-620170405. Het eerste gesprek zal plaatsvinden via een videocall.

