
Vacature Functie profiel Accountmanager installatietechnieken 

Wie is Fire Proof BV uit Oss 

Fire Proof BV GROEIT! 

Fire Proof BV is de eerste en enige groothandel in bouwkundige brandpreventie. 

Bouwkundige brandpreventie is een essentieel onderdeel van de bouw. Echter een specialisme 

wordt er nog niet aangeboden waarbij alle brandwerende materialen en kennis onder een dak 

verkrijgbaar zijn.  

Door dit specialisme als kernactiviteit te voeren zijn wij van mening dat we hiermee in een absolute 

behoefte voorzien. 

Klant staat centraal. 

Fire Proof BV ontzorgt de klant. Door alle wet- en regelgeving kan het zijn dat de klant door het 

bomen het bos niet meer ziet, waardoor producten niet op de juiste wijze worden toegepast. 

Alle facetten worden door Fire Proof BV verzorgt, van het adviseren van het juiste brandwerende 

product voor het brandwerend afwerken van bijv. (on)geïsoleerde buizen van de centrale 

verwarming-, sprinkler-, koel- of rookgasafvoer installaties tot het op maat leveren van 

brandwerende roosters, inspectieluiken, vlinder- en brandkleppen.  

Essentieel hierbij is het geven van de juiste uitleg aan klant hoe de producten moeten worden 

toegepast conform certificaat. 

One stop shopping. 

Heeft de klant brandwerende drukschotten, brandwerende pasta, brandwerende manchetten of 

cannelure vullingen, of toch brandwerende plaatmaterialen die op maat verzaagd zijn nodig en 

eerste werk op de zevende verdieping van de bouw, de volgende ochtend nog? Geen enkel 

probleem! Onze sleutelwoord is ‘one stop shopping’, zowel voor alle brandwerende producten als 

onze diensten zoals verticaal transport. 

Elk project is uniek. 

Door met alle producenten samen te werken kan Fire Proof BV snel schakelen tussen verschillende 

producten die voor de klant inkoop- en verwerking technisch het meest gunstige uitvallen. Hierdoor 

zijn wij niet merk afhankelijk maar bekijken we elke project afzonderlijk. 



Accountmanager installatietechnieken (Full time 40 uur) 

Wat houdt het werk in; 

Als het "gezicht" van Fire Proof BV voor onze klanten kom je op de verschillende bouwplaatsen en 

vestigingen in je werkgebied en ben je het aanspreekpunt voor prospects en bestaande relaties. 

Vanuit Fire Proof BV ben je de stabiele factor naar onze klanten en ben je op zoek naar een functie 

voor de lange termijn.  

Je hebt contact met directeur/eigenaren, projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders van 

verschillende installatie bedrijven aan wie je de hoogwaardige nieuwe en bestaande producten 

toont.  

Je bent verantwoordelijk voor de groei van jouw rayon door relatiebeheer en acquisitie. 

Je onderzoekt zelfstandig en actief de mogelijkheden van de markt en zet deze mogelijkheden om in 

kansen.   

Functie-eisen: 

 Minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie

 Leeftijd tussen de 25 en 35 jaar

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden

 Je bent open, spontaan, eerlijk en legt makkelijk contacten.

 Je hebt overtuigingskracht en bent een doorzetter.

 Doorziet snel de problemen van een klant en denkt in oplossingen

 Je bent ambitieus en wilt scoren om je eigen doelstellingen en die van je team te behalen.

 Geen 9 tot 5 mentaliteit

 Representatief voorkomen

 MBO/HBO niveau, commerciële richting

 In bezit van rijbewijs B

Wat zijn je verantwoordelijkheden; 

 Verzamelt klant-, product-, en/of marktinformatie

 Stelt een activiteitenplan op

 Voert accountanalyses uit

 Stelt accountplannen op

 Beheert relaties

 Signaleert en behandelt klachten

 Coördineert de uitvoering van verkoop- en accountplannen en evalueert de plannen

 Bereidt het verkooptraject/-gesprek voor

 Acquireert klanten en/of opdrachten

 Verkoopt behoeftegericht

 Stelt offertes op en brengt ze uit

 Onderhandelt met de klant/account

 Voert aftersales uit



Ons aanbod; 

 Aandacht voor het individu: Persoonlijke ontwikkeling met uitgebreid inwerkprogramma.

 Prestatie belonend systeem met bonus, leasewagen, laptop, IPad en smart Phone.

 Continue technische en commerciële opleiding!

 Doorgroei mogelijkheden

 Werken in een leuk, dynamische en groeiende organisatie

Heb jij interesse in deze functie? 

Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV. Je kunt reageren via contact@fireproof.nl

Voor vragen en meer informatie over de functie neem je contact op met Guido Mol 

(Commercieel Directeur) op nummer 06-51176294. 

mailto:contact@fireproof.nl

