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Vacature 23010 

 
Accountmanager  
 
EPI, producent van kunststof vloersystemen 
Locatie: Oost-Nederland, omgeving Zwolle 
Dienstverband: Fulltime  
 
Functie 
Wil jij werken als Accountmanager in zowel een commerciële als adviserende rol voor een Nederlands 
familiebedrijf die al meer dan drie decennia lang met hart en ziel eersteklas designvloeren, sportvloeren, 
industrievloeren en brug- en parkeerdekken ontwerpt en ontwikkelt welke keer op keer resulteert in sensationele 
vloerproducten en bijzondere projecten? En ben je zowel sterk in het acquireren van nieuwe prospects, 
relatiebeheer, up- en cross selling en het monitoren van ontwikkelingen in de markt? Dan is dit wellicht de 
perfecte organisatie en functie voor jou!  
 
Organisatie 
EPI is producent van kunststof vloersystemen voor de meest uiteenlopende toepassingen. Zij zijn een onafhankelijk 
Nederlands familiebedrijf en zijn er trots op dat zij vrij zijn in alle keuzes die ze maken. Onafhankelijk advies voor 
de juiste oplossing is waar de kracht van EPI ligt als producent. Zij opereren wereldwijd in meer dan 50 landen. In 
Houten werken zo’n 45 medewerkers op het gebied van Productie, Kwaliteit, R&D, Sales, Finance, HR en Marketing 
samen om EPI nog verder te laten groeien. Het sales team buitendienst zal na invulling van deze vacature bestaan 
uit drie professionals voor de Benelux die nauw samenwerken met de verkoop binnendienst.  
 
Wat ga je doen?  
• Acquireren van prospects en het onderhouden van een goede relatie met bestaande klanten.  
• In de gaten houden van de markt op het gebied van trends en design. 
• Behalen van de commerciële doelstellingen binnen het salesteam als individu evenals samen met je collega’s.  
• Samenwerken met sales- en marketingteam en uiteraard de verkoop binnendienst collega’s.  
• Inzetten van CRM voor een optimaal salesproces en het behalen van je targets.  
• Adviseren en overtuigen van klanten en prospects om voor de vloeren van EPI te kiezen. 
• Door je gedrevenheid en enthousiasme houd je relaties aangesloten en door je creativiteit weet je als geen 

ander de visie en wensen van je relaties te vertalen naar passende oplossingen.  
• Rapporteren aan de verkoopleider Benelux.  
 
Waar moet jij aan voldoen?  
• Je hebt een afgeronde MBO +/ HBO-opleiding. 
• Minimaal enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. 
• Affiniteit met de bouwsector, kennis van vloeren is een pré. 
• Creatieve denker en oplossingsgericht. 
• Sterk in het beheren en uitbreiden van hun netwerk. 
• Aangename gesprekspartner voor je relaties. 



 

-- pagina 2 van 2 – 

 

• Je bent in staat om zelfstandig vanuit een “home office” te werken. 
• Je hebt een zeer sterke commerciële en klantgerichte drive. 
• Je bent leergierig als het gaat om nieuwe kennis opdoen. 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Je bent woonachtig in je werkgebied.  
 
Wat bieden we jou?  
Je wordt onderdeel van een enthousiast en gedreven salesteam. Het betreft een afwisselende functie met veel 
ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Na een contract voor bepaalde tijd van 7 maanden heeft 
EPI de intentie om bij een succesvolle samenwerking je een vast contract aan te bieden. Verder biedt EPI een mooi 
pakket aan secundaire voorwaarden. 24 vakantiedagen met de mogelijkheid om maximaal 5 extra dagen te 
verdienen. 
 
Hoe is de bedrijfscultuur? 
EPI is een dynamisch bedrijf waar hard gewerkt wordt met passie voor de producten die in eigen huis worden 
ontwikkeld, geproduceerd en over de hele wereld verkocht en geappliqueerd worden! Daarbij is er zeker ruimte 
voor ontspanning en gezelligheid. Denk daarbij aan een dagelijks goed verzorgde lunch, een wekelijkse borrel in de 
EPI Experience, een zomer BBQ, twee keer per jaar een EPI Friday en een jaarlijks kerstdiner. Collegialiteit en 
sociaal welzijn staan hoog in het vaandel bij EPI. 
 
Is dit wat voor jou? 
Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie contact opnemen met Henk 
Westerduin: h.westerduin@why-search.nl - 06 156 318 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


