
AC C OUNT  M A N AGE R  
MOB I L E  S E C UR I T Y
Buitendienst - Fulltime - West / Midden Nederland

ABUS August Bremicker Söhne KG, ook wel kortweg ABUS genoemd, heeft zich in haar 98-jarig bestaan ontwikkeld van  

fabrikant van traditionele hangsloten tot toonaangevend producent van preventieve veiligheidstechnologie. 

De onafhankelijke onderneming met de hoofdvestiging in Wetter (D) is zeer internationaal georiënteerd en opereert in de 

meeste Europese landen als marktleider en trendsetter. In de divisie Mobiele Veiligheid worden hoofdzakelijk producten 

rondom de tweewieler (fiets-scooter-motor) ontwikkeld en verkocht. 

OM AAN DEZE ZELFSTANDIGE FUNCTIE GOEDE INVULLING TE KUNNEN GEVEN:
• Beschik je over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel

• Ben je zelfstandig, representatief, initiatiefrijk en doortastend

• Heb je een afgeronde opleiding in een technische, bedrijfskundige of commerciële richting

• Heb je een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift

• Kan je goed overweg met computers (Word / Excel / Powerpoint)

• Heb je feeling met marketing en ben je in staat op verschillende niveaus te communiceren

• Heb je ervaring in een buitendienst functie, bij voorkeur in de tweewielerbranche

• De ideale kandidaat heeft een ruime affiniteit met tweewielers

NA EEN DUURZAME INWERKPERIODE:
• Ben je verantwoordelijk voor de verkoop van onze producten en richt je je op het uitbreiden 

   van ons marktaandeel binnen het rayon Utrecht + Noord-Holland

• Ondersteun je de verkoop- en marketingactiviteiten van onze ABUS partners

• Ben je actief tijdens beurzen en evenementen

• Geef je regelmatig training aan ABUS partners

• Signaleer je trends en behoeften in de tweewielerbranche

WIJ BIEDEN EEN: 
Afwisselende baan met enthousiaste collega´s in een dynamische sector bij een sterk internationaal georiënteerd bedrijf! 

Salaris, auto, onkostenvergoeding en verdere regelingen zijn in overeenstemming met het niveau van de functie. 

HEB JE INTERESSE?
Stuur dan je motivatie met CV vóór 1 mei 2022 naar: 

ABUS Nederland B.V.

t.a.v. Maarten Spanjaart

Tolboomweg 10 - 3784 XC TERSCHUUR 

of mail naar info@abus.nl 

Voor meer informatie: +31 (0) 342 462112 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


