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Accountmanager België 

  
Over Domino 

Als groeiende onderneming binnen de Brother Group, zijn onze investeringen, activiteiten en 

beslissingen gericht op aanhoudende groei en winstgevendheid. We bereiken dit door het 

toonaangevende referentiebedrijf in industrieel printen te worden. Dit doen we door onze focus 

op producten te verschuiven naar het zijn van een efficiënte partner voor printoplossingen en -

diensten van wereldklasse. Als accountmanager zorg jij voor een optimale klantervaring. Voor 

het beheren van klantrelaties, verhogen van de klanttevredenheid en –loyaliteit en om de 

verkoopdoelstellingen te realiseren, zijn sterke commerciële en communicatieve vaardigheden 

vereist. 

 

Over de functie  

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de omzet en marge bij 

bestaande klanten in jouw portefeuille (d.m.v. vervanging, uitbreiding, cross-selling en upselling). 

Het generen van ‘new business’ bij prospects is de belangrijkste component van deze functie. In 

deze buitendienst functie is het belangrijk dat je daarvoor zoveel mogelijk op pad bent om 

klanten en prospects te bezoeken, en dit voornamelijk in Vlaanderen.  

 

Je bent een aanspreekpunt voor je klanten en prospects ten aanzien van het beste technisch 

advies wat betreft codeer- en markeeroplossingen. Door de inzet van jouw commerciële 

vaardigheden breng je commerciële projecten tot een succesvol einde. Naar klanten en 

prospects schrijf je offertes, je voert onderhandelingen en sluit overeenkomsten. In het CRM-

systeem registreer je klantinformatie, afspraken, activiteiten en resultaten. Op deze manier ben 

je goed in staat om de voortgang van de projecten in jouw pipeline te beheren en tevens jouw 

eigen resultaten te analyseren en voorspellen. Deze informatie gebruik je ook bij het opstellen 

van je periodieke salesplan.  

 

Daarnaast onderhoud je dagelijks contacten met het project- en customer serviceteam. Het 

Benelux-salesteam bestaat uit vijf Nederlandse en drie Belgische directe collega’s. Je werkt nauw 

samen met de Belgische accountmanagers die de grotere en meer complexe accounts beheren. 

Bovendien heb je een intensieve samenwerking met de marketingafdeling voor de nodige 

promoties en tools om (potentiële) klanten te overtuigen. Je rapporteert in deze functie aan de 

Head of Sales Benelux. Het betreft een buitendienstfunctie. Je zal ook regelmatig op het Domino 

kantoor te Wommelgem zijn, enkele keren per jaar op het hoofdkantoor te Houten in 

Nederland. 

 

 

 

   

 
  



 

 

Over jou 

De ideale kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde opleiding op Bachelor niveau en heeft 

de ambitie om door te groeien in verkoop. Je hebt aantoonbare affiniteit met verkoop en 

techniek, werkervaring in een soortgelijke functie is niet vereist. Voor deze rol zoeken we een 

persoon die resultaatgericht, autonoom, planmatig en in staat is om op diverse niveaus binnen 

organisaties te communiceren. Gezien de nadruk op ‘new business’ zoeken wij een 

accountmanager die het leuk vindt om proactief nieuwe contacten en relaties aan te gaan. 

Kennis van Microsoft Office (voornamelijk Excel) en beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal in woord en geschrift is een vereiste. Beheersing van de Franse taal is een sterk pluspunt.    

 

Wij bieden 

Een volwaardige functie als autonome accountmanager in een dynamische en zeer diverse 

professionele markt, een ideale functie met alle elementen om je te kunnen ontwikkelen als 

brede business-to-business verkoper. Wij bieden een marktconform salaris en aanvullende 

commissieregeling, 20 vakantiedagen en 12 ADV dagen. Daarnaast voorzien we een 

bedrijfswagen, gsm en laptop.  

 

Domino staat voor continue verbetering van onze kennis, daarom vinden wij training en 

ontwikkeling zeer belangrijk. De functie zal leuk en uitdagend zijn en voldoening geven, in lijn 

met het streven van Domino om ’great place to work’ te zijn. Samenwerken, Luisteren, 

Expertise, Ambitie en Verantwoordelijkheid zijn onze kernwaarden. Is je interesse gewekt? Mail 

dan jouw cv en motivatiebrief naar nathalie.griffioen@dominobenelux.com. De uiterlijke 

sluitingsdatum is 17 januari 2022. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nathalie 

Griffioen (HR) via +31 (0)6 228 99935. 

 

 

 

  
 


