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Per direct is Incatro op zoek naar

Verkoopadviseur Nederland (buitendienst)

Wat houdt de functie in?

Als verkoopadviseur Nederland ben je verantwoordelijk voor het behoud en het verder uitbouwen 
van ons klantenbestand in heel Nederland. Dit klantenbestand bestaat uit (binnenhuis)-
architecten, project- en kantoorinrichters, zakelijke klanten in diverse branches en het 
particuliere segment. De behoeften van je klant op het gebied van geluidsabsorptie zijn de drive 
van jouw acties. Heeft de klant een specifiek akoestisch probleem, dan creëer je na een gedegen 
onderzoek de optimale akoestische maatwerkoplossing. 

Het is een afwisselende functie met veel vrijheid waarbij je enerzijds de hele dag onderweg bent 
naar (potentiële) klanten en anderzijds je offertes en orders verder uitwerkt op een werkplek (op 
kantoor, 1 van onze showrooms of thuis).

Wat doe je concreet?

• Je bent verantwoordelijk voor het relatiemanagement met onze huidige klanten;
• Jaarlijks stel je een accountplan op voor deze klanten om de relatie verder uit te diepen en 

voert de activiteiten uit dit plan zelfstandig uit;
• Daarnaast ben je dagelijks bezig met het werven van nieuwe klanten;
• Dit doe je enerzijds door het opvolgen van leads die je worden aangedragen;
• Daarnaast zoek je zelf naar nieuwe mogelijkheden;
• Bij elke klant onderzoek je de klantbehoefte en speel je daarop in;
• Je adviseert (potentiële) klanten over onze producten en houdt hen op de hoogte van verande-

ringen in ons aanbod;
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer en administratie van het gehele verkoopproces: vanaf 

de eerste aanvraag t/m de uitvoer van de order. Hierbij word je ondersteund door onze  
commercieel medewerkers binnendienst;

• Je legt al je activiteiten ook vast in onze CRM systeem;
• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en trends op de markt en bij onze concurrenten en 

deelt deze ook intern;
• Je bezoekt regelmatig (netwerk)evenementen en beurzen voor (nieuwe) contacten en  

 informatie;
• Je organiseert evenementen en demo’s voor (potentiële) klanten en andere relaties, op locatie 

en in onze showrooms in Roermond, Breda en Amsterdam;
• Je bent medeverantwoordelijk voor het relatiebeheer met verschillende stakeholders en  

partners;
• Je werkt in een hecht team samen met onze andere verkoopadviseurs, de binnendienst  

medewerkers, monteurs, marketing en directie.
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Wie zijn wij?

Al 30 jaar adviseert Incatro Room Acoustics zakelijke klanten, (interieur)architecten, kantoor- en 
projectinrichters en ook privé klanten bij hun akoestische problemen. Dit doen wij vanuit ons 
hoofdkantoor in Roermond en onze showrooms in Breda en Amsterdam voor klanten in de Bene-
lux en Duitsland.

Ons doel is voor elke klant een omgeving te creëren waar men zonder last van hinderlijke 
geluidreflecties en galm kan opgaan in zijn omgeving en het doel waarom men daar is. 
Naar volle tevredenheid en met garantie.

Wij zijn ervan overtuigd; Comfort heeft een klank!

Wat hebben we te bieden?

• Leuk en afwisselend werk bij een diversiteit aan klanten;
• Grote mate van vrijheid en zelfstandigheid;
• Een enthousiast en collegiaal team;
• Een passende salariëring en arbeidsvoorwaarden;
• Een auto van de zaak;
• Een laptop en telefoon van de zaak;
• De mogelijkheid om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen

Wat vragen we van jou?

• MBO+/HBO niveau;
• Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een B2B sales functie;
• Ervaring binnen akoestiek wereld is een pre;
• Ervaring met architecten en inrichters is een pre;
• Ervaring met projectmanagement;
• Ervaring met gangbare Office software (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
• Ervaring met een crm-systeem is een pre;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Een klantgerichte instelling en sterk in het onderhouden van relaties;
• Commercieel, ondernemend en resultaatgericht;
• Flexibel en stressbestendig;
• Probleemoplossend en creatief denkvermogen;
• Zelfstandig werken;
• Projectmatig denken;
• Resultaatgericht;
• Goed kunnen samenwerken in een team;
• Fulltime beschikbaar;
• Woonachtig in midden Nederland;
• In bezit van rijbewijs B;
• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Beheersing van Duitse taal in woord en geschrift is een pre.
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Laat van je horen!

Ben jij deze klantgerichte vertegenwoordiger die gaat voor het optimale resultaat?
Dan horen we graag van jou.

Stuur je Cv en korte motivatie naar hans@incatro.com
Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Hans Schroots, algemeen directeur via 0475-336969 
of 06-29040781

Incatro Room Acoustics BV
t.a.v. de heer Hans Schroots
Mussenberg 7
6049 GZ Herten-Roermond


