
Junior Accountmanager Zuidoost Nederland 

MASCOT® WORKWEAR is een Deense producent van werkkleding en veiligheidsschoenen. Alle 
werknemers in Denemarken, Vietnam, Duitsland en nog twaalf andere landen hebben een en 
dezelfde missie: het ontwikkelen, produceren, promoten én verkopen van de beste werkkleding en 
veiligheidsschoenen. De ambities van MASCOT® zijn groot en daarom is hoge kwaliteit van het 
uiterste belang. De bedrijfscultuur kenmerkt zich dan ook door een toegewijde, oplossingsgerichte en 
flexibele houding die direct ten goede komt aan de klanten. 

Functie 

Ter versterking van hun salesteam in Nederland zoekt MASCOT® WORKWEAR een Junior 
Accountmanager voor de vertegenwoordiging van hun merk naar de eindgebruikersmarkt in de regio 
Zuidoost Nederland. De provincies West Brabant, Gelderland en Limburg zijn je werkgebied. 

Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière en is sales helemaal jouw ding? Werk jij nu misschien 
als vertegenwoordiger bij een groothandel in gereedschappen, de bouw, installatie of transport, of 
bijvoorbeeld als sales medewerker binnendienst in een technische omgeving? Staan kwaliteit, 
dienstverlening en geloofwaardigheid bovendien bovenaan je lijstje? Dan is MASCOT® op zoek naar 
jou! MASCOT® 

Het is een super coole maar pittige job, dus we zijn op zoek naar iemand die van aanpakken weet. Het 
hele Benelux-team (22 teamleden) ondersteunt je bij al je activiteiten. Je collega-Account Managers, 
de Area Sales Managers, Area Sales Promoters én een Merchandiser staan graag voor je klaar. 
 
Kijk naar de promotie film van de vacature: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Dlxoq04aac&t=1s 
 
Jouw profiel 

- We zoeken een junior accountmanager met een mbo werk- en denkniveau. 

- Heb je kennis van kleding en confectie? Mooi, dat is alvast een pre. 

- Heb je sales ervaring in de industrie of retail (richting gereedschap, bouw, etc?), dan heb je zeker 
een streepje voor op andere sollicitanten! 

- We zoeken mensen die het echt fijn vinden om ergens hun tanden in te zetten. 

- De junior accountmanager die we zoeken is geen afwachter, maar is superzelfstandig en initiatiefrijk. 

- Ben je niet alleen iemand met drive, maar ‘drive’ je ook graag? Dan zul je blij zijn met je eigen 
rijdende kantoor in de vorm van een prachtige promobus, zodat je de klanten van MASCOT® het 
complete assortiment kunt laten zien. Het is dus voorwaarde dat je over een rijbewijs beschikt. 

Wat verwachten we van jou? 

Sales – Jij bent super goed in verkopen, het liefst in een B2B-omgeving. 

Energiek – Je zit boordevol energie, bent een ster in het leggen van nieuwe contacten en het goed 
onderhouden van relaties op alle niveaus met onze eindklanten en onze dealers. 

Enthousiasme – Je wordt enthousiast van het succesvol verkopen van kwaliteitsproducten aan de 
dragers van werkkleding in alle branches en industrieën. 

 



Oplossingen – Jij helpt de eindgebruikers met hun dagelijkse werkoutfit. Als MASCOT® Junior 
Accountmanager, is het je taak om zowel nieuwe als bestaande klanten in diverse branches (zoals 
bouw, installatie, transport en industrie) te bedienen. Je werkdag bestaat uit het actief bouwen aan de 
relaties met onze dealers en bestaande en potentiële eindgebruikers. 

Je taken zijn: 
• Promotie, presentatie en verkoop van MASCOT® werkkleding en veiligheidsschoenen met behulp 
van een compleet ingerichte mobiele showroom: de MASCOT® Show Van. 
• Je biedt de eindgebruikers de beste service en het beste advies die er op de markt te vinden zijn. 
• Je ontwikkelt verkoopmogelijkheden door het bouwen aan de relaties met je dealers en met 
bestaande en potentiële eindgebruikers. 
Het grootste deel van je tijd zal je focus liggen op nieuwe business aan eindgebruikers, in nauwe 
samenwerking met onze lokale dealers. 

Het aanbod van MASCOT® 

Er wordt je een goed basissalaris geboden + Bonus van ruim 20% van het maandsalaris. Natuurlijk 

krijg je een eigen telefoon, laptop en een vergoeding voor gebruik van het internet thuis. 

Als bedrijf groeit MASCOT® hard. Je maakt deel uit van het gehele Benelux-team dat dit jaar zal 
doorgroeien van 22 naar 30 collega’s. MASCOT® biedt zijn medewerkers ruime mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling. Ze vragen verantwoordelijkheid, maar geven ook veel vrijheid. De eisen van 
MASCOT® ® zijn hoog, maar daar staat ook veel moois tegenover en dat komt ook zeker tot uiting in 
jouw salaris en de overige voorwaarden. 


