
Accountmanager / Business Developer: M access  
 
Ben jij een “eigen-wijze” vakman of vrouw die ons bij een groeiend familiebedrijf komt 
versterken in de verkoop? Werken in een omgeving waar proactieve kennisdeling, 
creatieve oplossingen en samen succesvol de kernwaarden zijn?  
 
Door jouw kennis en ervaring in het creëren van new business en het onderhouden en 
laten groeien van bestaande relaties breng jij het verkoopteam naar een hoger niveau.  
Herken jij je in bovenstaande kernwaarden? Dan ben jij de vakman of vrouw die 
Mauriks Solutions als handels(t)huis zoekt. 
 
De vacature daagt je uit en geeft je de verantwoordelijkheid om:    
 
Als accountmanager en business developer M access bij Mauriks Solutions ben je de speel 
in het web op de verkoopafdeling voor M access. Mauriks Solutions is voor M access de 
toeleverancier in toegangstechniek, beveiliging en home/office automation oplossingen 
voor terreinen en gebouwen voor industrie en particulier in techniek en design. 
 
Je realiseert structurele groei in het marktsegment, toegangstechniek en beveiliging 
industrie, met onze elektronische en digitale oplossingen in toegangstechniek, beveiliging 
en home/office automation voor terreinen en gebouwen. Acquisitie is het belangrijkste 
werkelement. Vervolgens het managen van klanten in tevredenheid en maximale 
omzetgroei. Naast het creëren van reguliere opdrachten bij nieuwe klanten in de industrie 
acquireer je bij nieuwe en bestaande voorschrijvers en beslissers in de markt. Je creëert 
een netwerk van voorschrijvers en beslissers binnen deze marktsegmenten zodat er een 
reguliere stroom komt van voorschrijvingen in bestekken en opdrachten vanuit de industrie.     
 
Je bent de intermediair tussen partijen zodat er een optimale drie-eenheid ontstaat tussen 
Mauriks Solutions als importeur/distributeur, de industrie en de voorschrijvende markt.    
 
Je bent verantwoordelijk om de VakmanPartner verder uit te bouwen vanuit de klanten 
binnen de industrie. Je bent creatief in het vinden van interessante potentiële 
ambassadeurs in welke markt of professie dan ook die als ambassadeur fungeren.  
   
 
Taken    

• Acquireren van nieuwe en bestaande klanten; 
• Relatiebeheer klanten; 
• Bijwonen meetings bracheorganisaties e.d.; 
• Conformeren en proactief bijdragen aan de missie, kernwaarden, normgedrag, 

processen en werkwijzen; 
• Goed geïnformeerd zijn over de organisatie, marktstrategie en complete 

leveringsprogramma; 
• Een positieve en oplossingsgerichte collega die samen met het team resultaat 

realiseert; 
• Eigen maken van het ERP systeem en bijdragen aan het optimaliseren van de 

processen en systemen i.s.m. leidinggevende. 
 
 
Verantwoordelijkheid 

• New business genereren in nieuwe markten met nieuwe en bestaande producten 
met gezonde omzet en marge; 



• Bestaande klanten laten groeien met nieuwe en bestaande producten met gezonde 
omzet en marge; 

• Je initieert ideeën samen met PM (productmanager) en marketing voor de beste 
marktaanpak; 

• Opzetten en uitvoeren van concrete, ambitieuze, acceptabele en aantrekkelijke 
doelen; 

• Planning en controle van je doelstellingen en resultaten naar management & 
directie; 

• De accountmanager/ business developer opereert als ondernemer voor zijn pmc 
(product markt combinatie); 

• Vanuit het door de accountmanager/ business developer voorgestelde en door de 
directeur akkoord bevonden plan, is hij/zij verantwoordelijk voor het realiseren van 
de gestelde doelen.    

 
De vacature van accountmanager/ business developer M access bij Mauriks 
Solutions biedt (o.a.): 
 
Wat bieden wij?  

• • De voordelen van een familiebedrijf; 
• Enthousiaste collega’s; 
• Veilige omgeving; 
• Mogelijkheden voor groei; 
• Flexibiliteit. 

 
  En natuurlijk…  

• Marktconform salaris; 
• Bonus regeling; 
• Pensioen; 
• Auto, laptop en telefoon.   

 
 
De ideale accountmanager/ business developer M access brengt voor deze 
vacature bij Mauriks Solutions mee: 
 
Persoonlijke kwaliteiten!    

• Enthousiaste (ras)verkoper die kansen ziet en deze omzet in een positief resultaat; 
• Zelfstandig, sterke teamplayer; 
• Proactief, assertief, gedisciplineerd en toont eigen initiatief; 
• Analytisch, stressbestendig, oplossings- en resultaatgericht; 
• Communicatief vaardig, enthousiast en een goede gesprekspartner voor collega’s 

en relaties; 
• Openstaan voor verandering om groei te realiseren. 

  
 
Wil je meer weten over Mauriks Solutions bekijk dan onze ‘over ons’ pagina 
 
Met vriendelijke groet, 
Carlos Mauriks 
 
 
Solliciteren? 



 
Bart van Griensven en zijn collega's van Alliance Consulting ondersteunen ons bij de 
werving en selectie van deze vacature. 
 
Heb je nog vragen over de vacature? Dat kan natuurlijk. Bart komt graag met je in contact! 
Dat kan via Bart@alliance-consulting.nl of 06-30234017 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


