
 

 

Rotom Europe is een dynamische, internationaal opererende organisatie die transport en 

opslagmiddelen verhuurt/verkoopt aan haar klanten binnen heel Europa.  
Rotom is actief in 9 Europese landen. In de totale groep zijn meer dan 500 enthousiaste medewerkers 

dagelijks actief bezig, om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Voor de Belgische vestiging, Rotom NV, zijn wij op zoek naar:  

 

Account-Project manager  
Met focus op ontwikkeling en beheer van projecten en services 

 
Uw functie: 

In de functie van account-project manager ben je primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 
nieuwe business en draag je zorg voor een goed projectbeheer.  Je bent in staat met 
klanten/prospects mee te denken over de ontwikkeling en verbetering van hun logistieke proces en 
hen te voorzien van klant specifieke oplossingen in hout, metaal of kunststof. 
Je bent geen accountmanager die puur verantwoordelijk is voor verkoop op dagelijkse basis en 
nieuwe klanten "scoort", maar iemand die met onze salesafdeling meedenkt, klantrelaties verder 
uitbouwt en hun supply chain behoeften in kaart brengt om zo onze service business naar een hoger 
niveau te tillen. 
 
Kerntaken: 

 Succesvolle afspraken maken en bezoeken afleggen bij prospects en klanten. 
 Het verstrekken van productinformatie en prijzen aan prospects en klanten. 
 Het maken en opvolgen van offertes. 
 Projecten beheren vanaf het in kaart brengen van de behoeften tot en met het uitrollen van 

de oplossing.  
 Interne communicatie met de planning en de afdeling inkoop voor o.a. calculaties. 
 Monitoren van het sales dashboard. 

 
Wij vragen: 

 Je hebt minimaal een A1 werk- en denkniveau. 

 Minimaal 3 - 5 jaren succesvolle en aantoonbare commerciële ervaring in een B2B markt,  
bij voorkeur in de logistieke sector of metaalindustrie. 

 Je bent commercieel gedreven. 

 Je bent pragmatisch, klantgericht, zelfstandig en slagvaardig. 

 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse, Franse en Engelse taal. 

 Ervaring met Microsoft Office en ERP.  Kennis van AX is een pluspunt. 

 Je bent een representatieve persoonlijkheid met een positieve houding. 
 
Wij bieden: 

 Wij bieden een zeer gevarieerde job in een dynamische en internationale werkomgeving, 
waarbij je volop de kans krijgt om je verder te ontplooien binnen de organisatie. 

 Wij voorzien een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen. 

 Het werken binnen een team van leuke en gedreven collega’s 
 

Ben jij de nieuwe medewerker die wij zoeken? 
Schrijf dan jouw sollicitatie met motivatie en uitgebreide CV 

per email naar HR: Hilde.debus@rotom.be  
Meer info over Rotom kan je terugvinden op www.rotom.be / www.2Return.nl 
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