Technisch accountmanager
Over de functie:

❑ Je vertaalt de doelstellingen voor ons bedrijf naar concrete acties in het veld.

❑ Verantwoordelijk voor het technisch adviseren van klanten en prospects in de MRO branche.

❑ Verantwoordelijk op account-niveau voor de omzet van de aan jou toegewezen klanten.

❑ Belangen samen met collega’s omzetten naar commerciële acties.

❑ Proactief richting new business, bezoeken van beurzen, signaleren van klantontwikkelingen.

❑ Informeert klanten over nieuwe producten, technieken en ontwikkelingen.

❑ Je rapporteert aan de commercieel manager.

Je profiel

❑ Hbo / mbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur richting werktuigbouwkunde.

❑ Kennis van verspanen en meten.

❑ Affiniteit en kennis m.b.t. overige productgroepen.

❑ Je bent een enthousiaste persoonlijkheid en een echte netwerker.

❑ Je hebt een commerciële instelling en bent proactief.

❑ Aantoonbare werkervaring in de branche is een pré.

❑ Je hebt een geldig rijbewijs en je bent woonachtig in de regio.

❑ Energieke en gedreven persoonlijkheid.
❑ Teamspeler en prettige collega.

Wat
verwachten
we van jou

❑ Technische vraagstukken naar commerciële doelen
kunnen omzetten.
❑ Anderen kunnen enthousiasmeren.
❑ Zelfstandig, accuraat en in staat de deal te sluiten.

Wij bieden

❑ Een bij de functie passend salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, o.a auto, laptop, gsm.

❑ Zelfstandige functie met veelvuldig klantencontact.

❑ Werken in teamverband in een prettige werksfeer.

❑ Korte lijnen, platte organisatie.

❑ Trainingen in- en extern.

Wie zijn wij
❑ Van Mierlo is een financieel onafhankelijke technische handelsonderneming die vanuit een eigen
identiteit en karakter inspeelt op vraagstukken uit de markt waarbij oplossingsgerichtheid
en flexibiliteit centraal staan en hiermee de continuïteit in de relatiesfeer waarborgt.

❑ Al meer dan 58 jaar is Van Mierlo BV een gerenommeerde partner voor de MRO bedrijven. We
geloven in een persoonlijke benadering en een duurzame relatie, bieden op maat gemaakte
oplossingen en denken mee met de klant. Wij leveren een uitgebreid assortiment t.b.v. de
metaalindustrie, non-food sector en hightech industrie.

❑ Van Mierlo dankt haar naamsbekendheid binnen deze regio aan haar kwaliteit, service en
betrouwbaarheid.

❑ We zijn de beste partner wanneer het gaat om betrouwbaarheid, service, kennis en
productenpakket.

Van Mierlo en de hightech industrie

❑ Als preferred supplier van een van de grootste organisaties binnen de hightech industrie, beschikt
Van Mierlo over veel kennis en ervaring met betrekking tot het leveren van gereedschappen in de
semicon industrie.

❑ Deze kennis bevindt zich met name op het vlak van cleanroom compatible gereedschappen en
gereedschappen die gekwalificeerd zijn voor gebruik in cleanrooms.

❑ Dit maakt Van Mierlo uniek in deze markt.

Cleanroom tools
❑ Wegens onze ruime ervaring met speciaal voor de cleanroom ontwikkelde
gereedschappen, zijn wij de juiste partner voor de meest specifieke vraagstukken, op
gebied van Grade 4 tot Grade 2 RVS gereedschap tot de meest expliciete en
uitgebreide eisen op gebied van cleanroom werkomgeving.

❑ Voorbeeld van deze innovatie en ontwikkeling is een speciaal in samenwerking met
een klant een ontworpen RVS toolingkar met toebehoren en RVS gereedschap.

Team van Mierlo
❑ Van oudsher is van Mierlo een familiebedrijf. Dit vertaalt zich in de werkwijze en persoonlijke
aansturing binnen de organisatie.

❑ Horizontale bedrijfsvoering. Alle afdelingen zijn van belang, de expertise op elk gebied zorgt ervoor dat
de klant tevreden is en van Mierlo als betrouwbare partner ziet.

❑ Het team bestaat uit 13 personen. Een enthousiast team, waarbij mensen zijn bereid elkaar te helpen
waar nodig en oplossingsgericht mee te denken. Kijken waar ieders kracht ligt is belangrijk om zoveel
mogelijk expertise op elk gebied te kunnen inzetten.

❑ Diversiteit van werkzaamheden. Iedere afdeling heeft eigen verantwoordelijkheden en een hoge
mate van zelfstandigheid, waardoor veel taken kunnen worden opgepakt en indien gewenst
worden uitgebreid. Eigen ontwikkeling is belangrijk en wordt gestimuleerd.

❑ Korte lijnen, snel kunnen schakelen, eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

3-D Printing lab

❑ Vanaf mei 2018 zijn we gestart met 3D printing en werd de eerste 3D stacker printer
aangeschaft.

❑ Inmiddels is een 3D printing lab gebouwd en hier staan inmiddels 5 x 3D printers,
waarvan de twee grootste een bouwvolume hebben van 610x610x610mm, wat een
unieke maatvoering is.

❑ O.a. veel expertise op gebied van prototypes, inlays voor gereedschaptrolly’s en
daaruit voorvloeiende opdrachten. Specifieke wensen van onze klanten kunnen
worden gemaakt, ontworpen en geprint.

❑ Diverse mogelijkheden op gebied van 3 D printing en daarbij horende diversiteit aan
toepassingen binnen de industrie. Onze kennis om complexe vraagstukken op te
lossen middels 3D printing is van toegevoegde waarde binnen de branche.

