
Accountmanager Zuid/West Nederland    
 
Zit sales in je DNA en heb je een track record in het bouwen van preferred partnerships met (nieuwe) 
winkeliers en regionale retailketens? En heb je affiniteit met de interieurbranche? Dan zijn wij op zoek 
naar jou! 
  
Vanwege goede groeimogelijkheden zoekt Rogon een ondernemende ACCOUNTMANAGER ZUID/WEST 
NEDERLAND (M/V). 
  
De functie 
De missie van de Accountmanager is om in Zuid/West Nederland onze sterke positie verder uit te bouwen en met 
nieuwe klanten een mooie positie op te bouwen. Daartoe ontwikkel je op basis van jouw ideeën je groeiplannen 
en voert deze samen met support van je binnendienst klantgericht en doortastend uit. Tot je (potentiële) klanten 
behoren de zelfstandige winkeliers en regionale ketens in de segmenten Wonen, Tuin, Meubel, Discount, 
Supermarkt, Doe Het Zelf en E-commerce. Je autoriteit en preferred partnership verdien je door de 
onderscheidende propositie en je professionele key account management en toegevoegde waarde. 
Vanzelfsprekend ben je verantwoordelijk voor de winstgevendheid van je klanten en je rapporteert aan de Sales 
Manager. 
  
Je belangrijkste taken zijn: 
• Je stelt op basis van een goed doordacht verkoopplan mede het jaarlijkse budget voor ‘jouw’ regio op en 
realiseert je omzetdoelstellingen. 
• Je calculeert offertes, sluit de deals, vergroot de penetratie van alle productgroepen bij bestaande klanten en 
acquireert nieuwe klanten. 
• Je adviseert klanten over trends, winkelpresentatie en cijfers en identificeert nieuwe klantspecifieke 
(omnichannel) mogelijkheden om als partners de resultaten te verbeteren. 
• Je signaleert ontwikkelingen en mogelijkheden in je regio en mobiliseert Sales en Category Management om 
deze te benutten. 
• Je rapporteert je resultaten en voortgang aan je Sales Manager. 
 
Profiel van de ideale kandidaat 
Ondernemende sales en resultaat gedreven persoonlijkheid met: 
 
• Natuurlijk salesmanship en Key Account Management professional 
• Uitstekende onderhandelings- en communicatieve vaardigheden. 
• HBO werk- en denkniveau en goede kennis van Office/nieuwe tools. 
• Idealiter woonachtig in de driehoek Den Haag – Utrecht - Breda 
• Een netwerk in je regio is een pré. 
  
Je bent een commercieel talent en overtuigende (relatie)bouwer die op inhoud en met flair mooie resultaten met 
(nieuwe) klanten realiseert. Je denkt als een retailer, begrijpt category management, winkelpresentatie en 
schaprendement en hebt affiniteit met design/kleur trends. Je kijkt goed, observeert, analyseert en begrijpt zo wat 
je klanten echt willen. Daarnaast ben je een zelfstandige teamspeler met veel initiatief en heb je er plezier in 
‘jouw’ regio te managen als een ‘ondernemer’. 
  
De organisatie 
Rogon creëert en verkoopt sinds 1994 modieuze en betaalbare textielfashion. Als toonaangevende 
handelsonderneming in interieurtextiel wordt onder het merk “Dutch Decor” een onderscheidende collectie sier- 
en woonkussens, stoelkussens, tafellinnen, plaids en accessoires verkocht aan retailers in alle product- en 
retailsegmenten van de (Europese) markt. Rogon is een succesvol familiebedrijf met circa 55 enthousiaste 
collega’s, gevestigd in Helmond. Passie voor wonen staat centraal in de bedrijfsvoering en dat is terug te zien in 
de producten, lifestyle concepten en klantgerichte aanpak. De bedrijfscultuur is ondernemend, resultaatgericht en 
informeel. 
  
Wat biedt Rogon? 
• Een mooie uitdagende salesjob met veel vrijheid deze succesvol in te vullen. 
• Een ambitieuze en plezierige werkomgeving met een enthousiast team van collega’s. 
• Goede groeimogelijkheden. 
• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden, waaronder een auto van de zaak en een aantrekkelijke 
bonusregeling. 
 
Ben jij de Accountmanager die wij zoeken? 
Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en curriculum vitae via vacatures@rogon.com. Voor meer informatie kun 
je contact opnemen met Roy Koning, 06-13 65 88 41. 
 


