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Betreft: Sollicitatie Accountmanager Noord Nederland

Geachte heer Hoensbroek,

Voor sfeer in en om het huis, moet je bij Van Velde zijn. Als retailer kun je je geen betere partner
indenken. Dit familiebedrijf heeft zich gespecialiseerd in de groothandel in aardewerk. En of het
nu gaat om binnenpotterie, buitenpotterie, serviezen of souvenirs, de toegewijde medewerkers
van Van Velde hebben een neus voor het vinden van prachtige stijlvolle en originele producten.
Graag kom ik uw team versterken om het accountmanagement voor het rayon Noord Nederland
te verzorgen.

Al vroeg in mijn loopbaan kwam ik terecht in de rol van verkoper. Al snel ontdekte ik dat ik gevoel
heb voor het bijzondere vak van verkopen. Zo kreeg ik bij Mars B.V. de kans om in korte tijd door
te groeien tot (key) accountmanager. Eigenschappen die mij ongetwijfeld op weg geholpen
hebben, zijn onder andere: omzetgedrevenheid, betrokken relatiebeheer en het vermogen om te
enthousiasmeren. Ook toen ik later mijn eigen bedrijf startte, hield ik mij bezig met in- en verkoop.
Daarnaast ben ik als rasondernemer natuurlijk gewend aan het nemen van verantwoordelijkheid,
prioriteiten stellen en het aansturen en motiveren van personeel. Klanten pamperen, verkopen of
koude acquisitie, het is bij mij in goede handen. Bij alles wat ik doe vind ik het belangrijk om mij
flexibel en sociaal op te stellen. Samen bereik je immers zo veel meer.

Van Velde zie ik als een professionele organisatie met korte lijnen en veel oog voor kwaliteit. Nu
ik mijn eigen bedrijf verkocht heb, ben ik op zoek naar een positie waarbij ik mijn talent voor
verkoop en retail optimaal kan benutten. Het assortiment van Van Velde spreekt mij aan. Lifestyle
gaat om meer dan praktische producten; in zekere zin verkopen wij en de retailers met wie wij
samenwerken een gevoel, een emotie. Verder vind ik het motiverend dat u actief op zoek gaat
naar innovaties en meedenkt met de klant. Niet voor niets heeft u onlangs een Product Award
gewonnen. Net als u voel ik me een topper in dienstverlening. Dat wil ik graag aan u laten zien.
Uiteraard ben ik van harte bereid mijn motivatie en capaciteiten nader toe te lichten tijdens een
gesprek. Een uitnodiging hiertoe zie ik met buitengewone belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
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