
 

ACCOUNTMANAGER predictive maintenance systems  
Voor de regio Benelux  

Industry 4.0, Big Data, The Internet of (Every)Thing(s), Smart Industry. Ze zijn alle van toepassing op de 
wereldwijde trend binnen de industriesystemen.  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de business ontwikkeling bij jouw klanten, voor de verkoop van predictive 
maintenance oplossingen, producten en diensten via verschillende verkoopkanalen zoals industriële eindklanten, 
machinebouwers en systeem integratoren. Je ontwikkelt een strategie voor je relaties, je geeft invulling en leiding 
aan de uitvoering van deze strategie en je stemt met de organisatie de daarvoor benodigde randvoorwaarden af. In 
deze functie maak je deel uit van het sales team en rapporteer je aan de sales director. 

Wat worden jouw verantwoordelijkheden? 

• Opstellen en uitvoeren van een gedragen salesplan 
• Doorgronden van de klantbehoefte en het belang van een effectieve invulling van deze behoefte 
• Ontwikkelen van (potentiële) klanten 
• Realiseren van verkoopdoelstellingen 
• Intern betrekken van overige stakeholders 

Wat heb je nodig om voor deze functie in aanmerking te komen? 

• Afgeronde HBO opleiding (bv. CE met affiniteit voor techniek of technische richting) of gelijkwaardig 
• Minimaal 2 jaar succesvolle verkoopervaring van value-based oplossingen en diensten in een business to 

business omgeving, bij voorkeur in de predictive maintenance sector 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift 
• Uitstekende commerciële vaardigheden en goed cijfermatig inzicht 
• Kennis en inzicht in het vakgebied 
• Bekendheid met high-tech industriële bedrijven  
• Gesprekspartner op hoger management/directieniveau 

Wat kan ifm electronic je bieden? 

• Een fulltime baan in een innovatieve en professionele werkomgeving, met ruimte om jezelf te ontwikkelen 
• Een eigen opleidingsafdeling, waarin wij zelf trainingen aanbieden 
• 30 verlofdagen per jaar 
• Van flexibele beloning en carrièremogelijkheden tot een veilige, gezonde en moderne werkomgeving 

Contact 
Heb je belangstelling, reageer dan snel. Wij ontvangen jouw sollicitatie graag via vacatures@ifm.com. Heb je 
inhoudelijke vragen over deze vacature, neem dan contact op met Jack Teding van Berkhout. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


