Vacature bij Tricorp, Rijen
Tricorp B.V. is marktleider in kwalitatief hoogwaardige
bedrijfskleding. Onze kleding wordt in Nederland verkocht
aan bedrijven en instellingen via een uitgebreid dealernetwerk. Wij vinden het belangrijk dat dragers trots zijn
op hun Tricorp-kleding. Daar zorgen we voor door
kleding te produceren die niet alleen functioneel is,
maar er ook aantrekkelijk uitziet en prettige pasvormen
heeft. Onze positie hebben we te danken aan een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, korte levertijden
en hoge voorraden. We willen in alle opzichten de beste
in ons vakgebied zijn.
De laatste jaren zijn we explosief gegroeid. Omdat we de
komende jaren willen doorgroeien, is Tricorp in met
name West-, Midden- en Noord-Nederland op zoek
naar kandidaten voor de positie van:

Accountmanager
bedrijfskleding
(fulltime)

De accountmanager onderhoudt
goede contacten met onze
dealers en hun klanten.

Hoe je invulling geeft aan deze baan:
• Je stimuleert de verkoop van onze bedrijfskleding bij dealers en
ontzorgt hen op ons productgebied.
• Afnemers van dealers bezoek je regelmatig zodat je weet waar
zij behoefte aan hebben.
• Je geeft energieke productpresentaties in ons pand en op locatie.
• Je helpt Tricorp zich verder te ontwikkelen op het gebied van
producten en diensten.
• Zowel onder werktijd als daarbuiten heb je plezier om je in te
zetten voor onze marketingactiviteiten.
Wat je nodig hebt om dit werk te doen:
• 	De wil om een mooi kledingmerk nog sterker in de markt
te zetten.
• MBO/HBO werk- en denkniveau.
• 	Verkoopervaring is mooi meegenomen, zeker in de
kledingbranche.
• 	Vanzelfsprekend een goed gevoel voor commercie en
verder omschrijf je jezelf als gedurfd, geïnteresseerd,
loyaal en optimistisch.
• Goede beheersing van gesproken en geschreven Nederlands.
Wat biedt Tricorp:
Naast prima arbeidsvoorwaarden bieden we een uitstekende
werksfeer bij een succesvol bedrijf in een fraai pand. We lunchen
samen (vers en veel) en sluiten de werkweek af in onze eigen
bar. Bij Tricorp werken is opgenomen worden in een
ondernemende groep van collega's die voor elkaar klaar staan.

Reageren op de functie:
Je kunt solliciteren door je CV en motivatie te mailen naar:
work@tricorp.com

WWW.TRICORP.COM

