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Accountmanager Sanitair regio Oost Nederland (M/V) 
 
 
RIHO International is al bijna 40 jaar een succesvolle sanitair producerende en verkopende 
onderneming. De producten van RIHO staan bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding met 
daarbij een betrouwbare (after-sales) service. Voor de invulling van een vrijkomende vacature zijn wij 
op zoek naar een gedreven Accountmanager voor de regio Oost Nederland.  
 
De functie: 
 
In deze dynamische functie ben je verantwoordelijk voor de commerciële resultaten van jouw regio. 
Enerzijds ligt de uitdaging in het onderhouden en intensiveren van de samenwerking met bestaande 
relaties. Hoe krijg je deze klanten op een hoger niveau en benut je het omzetpotentieel optimaal? 
Anderzijds verwachten we een proactieve houding als het gaat om het werven van nieuwe klanten in 
de sanitair- en installatiebranche. In alle gevallen gaat het om het inventariseren van klantbehoeftes 
en het daarop anticiperen middels een klantgericht productaanbod. Het geven van 
productscholingen en het deelnemen aan beurspresentaties dragen bij aan het veelzijdige karakter 
van de functie. Over de gehele linie kun je rekenen op professionele ondersteuning vanuit de 
collega’s van de Verkoop Binnen- en Buitendienst.            
 
Functie-eisen: 
- Gedreven, ondernemend, initiatiefrijk en resultaatgericht.  
- Relevante werkervaring, bij voorkeur in een soortgelijke positie binnen de sanitair of 

installatiebranche.  
- Communicatief vaardig en commercieel bewezen succesvol. 
- Woonachtig in het werkgebied.  
 
Ons aanbod: 
- Het betreft een uitdagende functie in een snel veranderende marktomgeving. 
- Je gaat deel uit maken van een gemotiveerd en professioneel verkoopteam binnen een 

groeiende organisatie. 
- Gedegen salaris gebaseerd op ervaring en opleiding. 
- Bij de functie horen een leaseauto, laptop en mobiele telefoon. 
 
Solliciteren op de vacature Accountmanager Sanitair regio Oost Nederland? 
Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur dan een motivatiebrief en cv naar Roel Kennis:  
roel.kennis@riho.com 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 


