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Personalia 
 
Naam: P. Groothuizen, Paul 
Adres:  Hammerkade 41-A 
Postcode: 4567 AH 
Woonplaats:  Noordveen 
Geboortedatum: 6 april 1963 
Nationaliteit:  Nederlandse 
Telefoon:  0825-734823 
Mobiel: 06-98765432 
E-mail: paul.groothuizzen@gmail.nl 
 

Profiel 
 
‘Alles voor Hare Majesteit de klant.’ Zo zie ik mijn rol als accountmanager, c.q. salesmanager. 
Ambitieus en altijd bezig om successen en dito omzetten te behalen. Professioneel, flexibel, 
nauwgezet en met grote concentratie. Klant en collega staan centraal. Aandacht is het 
sleutelwoord. 
 

Opleidingen en cursussen  

 
Cursus NIMA-A via ISW, certificaat behaald in 1987 
MBO Middelbare Ondernemers School, diploma behaald in 1984 
MAVO Diploma behaald in 1981  
 
 

Werkervaring  
 
1988 - 2012 ABD Automaten Exploitatie VOF, Hoofddorp 
 Directeur/Eigenaar 
  
 Dit bedrijf dat zoetwaren- en frisdrankenautomaten plaatst,vult en 

onderhoudt bij onder meer scholen en instellingen, heb ik succesvol 
kunnen verkopen in het afgelopen jaar. Sinds de start had ik de 
eindverantwoording en was ik verantwoordelijk voor in- en verkoop 
en het aansturen van operators. De vele contacten met klanten en 
leveranciers, het behalen van omzetdoelen en het leidinggeven zelf, 
maakten dat ik mij in deze rol compleet in mijn element voelde.  

 
1997 - 2009 ABD Catering VOF, Hoofddorp  
 Directeur/Eigenaar 
  
 In 1997 ben ik begonnen mij tevens te richten op het verzorgen van 

catering binnen schoolkantines van middelbare scholen in de regio 
Amsterdam. Daarbij was ik verantwoordelijk voor de algehele leiding 
en het in- en verkoopbeleid. Ook deze onderneming is succesvol 
verkocht. 
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1987 - 1988 Mars Chocoladefabrieken BV, Veghel  
 Development Regio Sales Manager 
  
 In deze functie lag de uitdaging in het weten te vinden van nieuwe 

afzetkanalen, bijvoorbeeld kantines, videotheken en automaten. Het 
voorbereidende en ontginnende werk vond ik erg interessant om te 
doen. Zo hield ik mij onder andere bezig met  koude acquisitie en 
het open zien te krijgen van deuren die voor anderen gesloten 
bleven.  

 
1986 - 1987 Mars Chocoladefabrieken BV, Veghel 
 Vertegenwoordiger 
  
 Hier is het echte verkopen begonnen en had ik de kans te scoren 

en voor grote omzet te zorgen. Mijn takenpakket bestond uit het 
bezoeken van de detailhandel om zo de distributie te vergroten, en 
het bezoeken van de groothandel om verkoop te realiseren en 
jaargesprekken te voeren.  

 
1985 Mars Chocoladefabrieken BV, Veghel 
 Aankomend Vertegenwoordiger 
  
 Dit was de opmars naar latere functies binnen het bedrijf en waar ik 

de basiskneepjes van het vak heb geleerd. 
 
 

Talen 
 
Nederlands:  mondeling: uitstekend schriftelijk: uitstekend 
Engels: mondeling: goed  schriftelijk: goed 
Duits: mondeling: goed  schriftelijk: goed 
 
 

Competenties 
 

 Analytisch denkvermogen en cijfermatig onderlegd 
 Communicatief en sociaal sterk 
 Dienstverlenend én resultaatgericht 
 Loyale en collegiale instelling 
 Nauwgezet en geconcentreerd 
 Zelfstandig, ambitieus en verantwoordelijk 

 
 

Overig 
 

 Computervaardigheden: Microsoft Office en Apple 
 Secretaris landelijke politieke partij 
 Rijbewijs: BE 

 


