
Account manager Zuid Nederland  

fulltime 
 

Over ons 

Brigade Electronics BV is importeur van voertuig veiligheidsoplossingen voor de Benelux. Wij 

verkopen camera-/monitorsystemen, 3600 zicht systemen, achteruitrij-alarmen, detectiesystemen 

en radardetectie. Wij verkopen voornamelijk B2B. Ter versterking van ons verkoopteam zijn we per 

direct op zoek naar een gedreven en enthousiaste vertegenwoordiger met technische affiniteit.   

Functie-omschrijving 

Voor Zuid Nederland ga je zelfstandig aan de slag om zowel bestaande klanten te bezoeken als 

nieuwe klanten te werven. Je voornaamste doel is omzet genereren maar ook ben je in staat om 

technische adviezen te geven en problemen op te lossen. Je maakt offertes en geeft orders door aan 

de binnendienst. Indien nodig, sta je op beurzen. Je vertegenwoordigt het merk Brigade in alles waar 

het voor staat: kwaliteit, service en betrouwbaarheid. Je werkt voornamelijk vanuit huis maar komt 

ook af en toe naar ons kantoor in de Lutte.  

Ons aanbod 

Je komt te werken in een  jonge en snelgroeiende organisatie, waarbij eigen initiatief zeer op prijs 

wordt gesteld. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Uiteraard behoort bij deze functie 

een auto, laptop en telefoon van de zaak.  

Wij zoeken iemand die: 

- enthousiast en gedreven is 

- persoonlijke  band met klanten smeedt alsmede een drive tot scoren heeft 

-  in mogelijkheden denkt en pro-actief is 

- betrouwbaar en integer is 

- prioriteiten kan stellen 

- organisatorisch sterk is en kan plannen 

- hands-on mentaliteit heeft, een bouwer 

- Ruime  ervaring in de buitendienst heeft 

- Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 

 

Verder: 

- affiniteit met techniek en/of technische achtergrond is een pré 

- ervaring in een voor ons relevante branche is een pré maar zeker geen vereiste 

- In het bezit van rijbewijs B 

- kennis van Word, Excel, Outlook 

- minimaal afgeronde Mbo-opleiding 

  



 

Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Het salaris is marktconform en afhankelijk van leeftijd en ervaring. Naast het salaris bestaat er een 

bonusregeling. Voor de uitoefening van de functie wordt een bedrijfswagen, laptop en telefoon ter 

beschikking gesteld. Verder bieden wij een uitstekende pensioenregeling.   

Mocht je geїnteresseerd zijn in bovenstaande vacature, mail je sollicitatiebrief/mail en CV naar 

Brigade Electronics BV, Ambachtstraat 8, 7587 BW de Lutte, t.a.v. Sandra Langeveld. Email-adres: 

sandra.langeveld@brigade-electronics.nl 

Brigade Electronics bv, Sandra Langeveld, Ambachstraat 8, 7587 BW de Lutte. Tel.+ 31 541 53 18 01.  

info@brigade-electronics.nl / www.brigade-electronics.nl 

 

 

 

 

mailto:sandra.langeveld@brigade-electronics.nl
mailto:info@brigade-electronics.nl
http://www.brigade-electronics.nl/

