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BULAGGI is een succesvol, groeiend internationaal tassenmerk met jarenlange ervaring in het maken 
van tijdloze en tegelijk fashionable collecties, ieder seizoen opnieuw. Van high fashion items tot 
onmisbare basics, de designs van BULAGGI vormen samen uitgebalanceerde collecties met veel oog 
voor detail. Hoogwaardige kwaliteit, prachtige combinaties van verschillende materialen en unieke 
details maken van iedere tas een echte must-have.   

Ben jij commercieel gedreven en zeer actief in het creëren van new business? 

Weet jij klanten te overtuigen en aan je te binden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Accountmanager Sales NL (M/V) 
  Functieomschrijving: 

• Verantwoordelijk voor de verkoop van onze collecties binnen Nederland 
• Onderhouden en optimaliseren van bestaande relaties dmv intensief bezoek 
• Actieve werving van nieuwe klanten 
• Behalen van de gestelde verkooptargets 
• Verzorgen van analyses en rapportages op het gebied van sales 
• Commerciële input geven aan onze designafdeling 
• Vertegenwoordigen van BULAGGI op beurzen in Nederland en Europa 
• Rapporteren aan de Sales Manager 

  
Profiel: 

• HBO werk- en denkniveau en een aantal jaren relevante werkervaring 
• Flexibel en oplossingsgericht 
• Commercieel inzicht en goede communicatieve vaardigheden 
• Groot verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemend, ziet kansen en mogelijkheden 
• Je bent op de hoogte van de laatste mode ontwikkelingen en trends 
• Resultaatgericht en initiatiefrijk 
• Collegiaal, enthousiast, zelfstandig maar ook een teamplayer 
• In het bezit van rijbewijs B 
• Je spreekt Nederlands, Engels en (bij voorkeur) Duits 

  
What’s in it for you: 

• Een zelfstandige en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen 
initiatief. 

• Een marktconform salaris en een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
• Een dynamische, internationale werkomgeving en een team van enthousiaste collega’s 
• Een fulltime functie met ruimte voor persoonlijke groei 

  
Enthousiast geworden en ben jij dé kandidaat die wij zoeken? Reageer dan direct! 
Stuur je CV met pasfoto en motivatie naar Sabrina van Wijnbergen: sabrina@bulaggi.com 
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