
  
 
 
 

Vacature 
 

 

 
Arcobel Embedded Solutions                  Arcobel Embedded Solutions bv      
Cereslaan 10                    Ringlaan 17/A    
5384 VT   Heesch (The Netherlands)                  2960  Brecht (Belgium) 
Tel:          +31 (0)412 66 00 66                  Tel:    +32 (0)3 236 77 26  
KvK:        17140959                    

   

 Pagina 1 van 2 

 
www.arcobel.com 

sales@arcobel.com 

Help jij mee ons succes verder uit te bouwen? 
 
Wie zijn we? 
Wij zijn Arcobel, sinds 1974 toonaangevende 
distributeur en systeemintegrator van industriële 
computers, embedded systemen en 
netwerkoplossingen. Wij werken vanuit onze 
vestigingen in Nederland en België, en focussen ons 
hoofdzakelijk op de industriële sector van de 
Benelux.  Onze klanten omschrijven ons als een 
betrouwbare, op kennis gedreven en uitermate 
klantvriendelijke partner. Of het nu gaat om 
systemen voor de telecom, transport, machinebouw 
of de maritieme sector: met onze jarenlange ervaring 
leveren we altijd de perfect passende producten en 
oplossingen. 
 
Wat doen we? 

 Distributie van computerkaarten en –systemen; 
 Ondersteuning van ontwikkelprocessen voor nieuwe computergestuurde oplossingen; 
 Systeemintegratie; 
 Klant specifiek advies, uitgebreide service en support; 
 Training en consultancy 

 
Ter uitbreiding van onze afdeling Verkoop zijn we op zoek naar een nieuwe, enthousiaste en kundige 
collega voor de functie: 
 

Account Manager 
 
Functieomschrijving  

 Je optimaliseert het contact met bestaande klanten en bent continu op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden en uitbreiding van het klantenbestand. Hierbij ben je zelfstandig verantwoordelijk 
voor directe accounts; 

 Je inventariseert (klant)wensen en geeft advies over de te gebruiken producten; 
 Je begeleidt jouw klanten van a tot z; 
 Door middel van efficiënte communicatie- en informatiedoorstroming zorg je voor een hoge 

klanttevredenheid; 
 Je maakt complexe offertes op. Hierbij ondersteun je de binnendienst op inhoudelijk en 

administratief niveau; 
 Je volgt deze offertes actief op en rapporteert hierover; 
 Je werkt mee aan het uitzetten van commerciële en marketing gerelateerde acties via mail en 

telefoon. 
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Profielomschrijving  
 Je bent gek op de uitdagingen; 
 Je bent administratief en organisatorisch sterk; 
 Je handelt vanuit een klantgerichte en commerciële drive; 
 Je bent ondernemend, ziet kansen en signaleert commerciële mogelijkheden; 
 Je bent communicatief sterk in zowel het Nederlands als het Engels (Frans is een pré); 
 Je beheerst MS Office (kennis van Exact Globe en Exact Synergy is een pré); 
 Je werkt graag zelfstandig, maar weet ook wanneer je collega’s moet aanschieten om 

vooruitgang te boeken. 
 
Aanbod  

 Een job in een innoverend en gedreven team; 
 Mogelijkheden om te groeien in een uitdagende technische sector; 
 Veel uitdaging en verantwoordelijkheid; 
 Een prima beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 
Reageren? 
Mail je sollicitatiebrief, voorzien van cv, naar hans.adams@arcobel.com, ter attentie van Hans Adams.  
 
Je kunt je brief ook sturen naar: 
 
Arcobel Embedded Solutions B.V. 
Cereslaan 10 
5384 VT Heesch 
 
Mocht je eerst meer informatie willen, neem dan gerust contact op met via hans.adams@arcobel.com of 
via 0412-660066. 
 
Ben je benieuwd naar onze projecten? Vraag dan onze referentielijst aan! Onze klanten vertellen je 
graag over hun ervaringen. 
 
 


