
 

 

 

‘’Het Nederlandse Ballyclare Salesteam zoekt nieuwe collega’s 
(Accountmanager Workwear & Junior Accountmanager Fire M/V)’’ 

 

ACCOUNTMANAGER WORKWEAR (NL) 
Ballyclare BV is een onderdeel van de Britse Ballyclare Group. Wij zijn een innovatieve leverancier 
van Beschermende-, Beroeps en Werkkleding. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Manchester, 
daarnaast hebben we dochterondernemingen in Spanje, Nederland, Tunesië en Duitsland. 
Innovatieve technologie, de hoogste kwaliteit, teamwork en een mensgerichte bedrijfscultuur 
kenmerken ons. Onze klanten staan centraal in alles wat we doen.  

Ons dynamische, toegewijde team heeft versterking nodig. Daarom zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste Accountmanager (m/v) die het leuk vindt om met bestaande, nieuwe en potentiële 
klanten om te gaan en plezier in bedrijfstextiel, zoals Workwear heeft. Wij zijn gevestigd in 
Doetinchem en kijken nu al uit naar jouw enthousiaste versterking van ons verkoopteam. Ons doel is 
samen met jou onze klanten de best mogelijke service, producten en diensten  te bieden en ons 
marktaandeel verder uit te breiden. 

Wat zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden: 

• Beheren en uitbouwen van onze klantenportfolio binnen het distributiekanaal voor 
Beschermende-, Beroeps en Werkkleding. 

• Het dagelijks bezoeken aan bestaande- en potentiële klanten i.c.m. het onderhouden 
aanvullende zakenrelaties. 

• Rapportage van marktontwikkelingen en het signaleren van trends en kansen op korte en 
lange termijn. 

• Proactieve uitwerking van productoplossingen en presentaties aan onze klanten. 
• Het initiëren, begeleiden, opvolgen en afsluiten van projecten samen met de distributeur. 
• Samenwerking met het volledige Ballyclare Team. 
• Het opstellen en beheer van de commerciële doelstellingen. 

 
 

Wat heb je daarvoor nodig: 

• Je hebt een aantal jaar ervaring in B2B sales, bij (sterke) voorkeur met Beschermende-, 
Beroeps en/of Werkkleding. 

• Je bent toe aan een volgende stap in jouw carrière. 
• Je bent enthousiast en gedreven om te slagen en hebt de wil om succesvol te zijn. 
• Je hebt een probleemoplossende en doelgerichte aanpak, kan goed (zelf)organiseren en bent 

betrouwbaar. 
• Je houdt van teamgeest en je hebt een empathische uitstraling. 
• Je hebt daadkracht, bent pragmatisch en denk/handelt ondernemend. 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré. 
• Je bent, bereid om veel te reizen, mobiel en flexibel. 

 
 

Stuur je gemotiveerde sollicitatie voorzien van CV uiterlijk 31 augustus 2021 op naar 
sollicitatie@ballyclarelimited.com. In de hierop volgende twee weken zullen wij je informeren 
over de voortgang van de procedure. Wil je graag meer informatie ontvangen over deze 
vacature, dan kun je contact opnemen met: e.nelis@ballyclarelimited.com. 

*Acquisitie n.a.v. deze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
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