
 

 

Ter uitbreiding van onze verkoopafdeling zijn wij op zoek naar een: 
 

Account Manager (full time) 

algemene laboratoriumapparatuur 
 

 
Dit ben je 

Je bent een enthousiaste Account Manager die inten-
sief contact onderhoudt met bestaande en potentiële 
klanten. Daarbij ligt de nadruk op een persoonlijke be-
nadering en het proactief meedenken met onze klan-
ten. Je bouwt duurzame relaties op en onderhoudt 
deze intensief. 
In jouw regio, West-Nederland (van Texel tot Leiden 
en Utrecht), ben je verantwoordelijk voor het realise-
ren van de verkoopdoelstellingen van het complete 
pakket aan algemene laboratoriumapparatuur.  
Hierbij word je ondersteund door leveranciers en col-
lega’s van de afdeling Customer Support, Service en 
Marketing. 
 

Dit heb je  

 Sterk ontwikkelde commerciële en communica-
tieve vaardigheden. 

 Bij voorkeur een Hbo-opleiding of vergelijkbaar 
door ervaring. 

 Een laboratorium achtergrond is een pre voor 
deze functie. 

 Bij voorkeur ervaring in soortgelijke functie en/of 
met laboratoriumapparatuur. 

 Gedreven, enthousiast en zelfstandig. 
 
 

 
Dit wil je  

 Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige 
functie. 

 Een informele werksfeer met gezellige collega’s. 
 Internationale contacten met onze leveranciers. 
 Korte communicatielijnen. 
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
 Een marktconform salaris. 
 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden 

(o.a. leaseauto, mobiele telefoon, iPad, laptop 
en een goede pensioenregeling). 

 
Dit doe je 

Stuur je CV met een bondige e-mail waarin we jou 
kunnen herkennen aan: 
SALM EN KIPP BV 
Postbus 55, 3620 AB Breukelen 
T.a.v. Michiel Godschalk, Commercial Director 
m.godschalk@salm-en-kipp.nl  
 
Voor meer informatie over Salm en Kipp, bezoek 
onze website: www.salmenkipp.nl  
 

 

  

SALM EN KIPP is voor haar Nederlandse en Belgische klan-
ten al 116 jaar de vertrouwde partner voor zorgeloos functio-
nerende laboratoriumsystemen. 
Onze opdrachtgevers zijn universiteiten, ziekenhuizen, on-
derzoeksinstellingen en de industrie.  
Bij ons familiebedrijf in Breukelen heerst een cultuur van ver-
trouwen, eerlijkheid, humor en vriendelijke, oprechte aan-
dacht voor elkaar. Technologisch advies en servicegericht-
heid staan daarbij hoog in het vaandel.  
 

X-pert in Laboratoriumapparatuur 
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