
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature: Accountmanager Zuid-Nederland 

 
 

 

 

Over Matude-Bruynzeel 

Door toenemende vraag naar akoestisch comfort in interieurs zijn we 3 jaar geleden ons bedrijf gestart. 

Als onderdeel van de Legit Forum Groep adviseren, produceren en leveren wij maatwerk akoestisch 

plaatmateriaal om een aangenaam akoestisch binnenklimaat te realiseren. Bij onze producten leveren 

wij het gewenste technische advies in de vorm van geluidsmetingen op locatie en rapportages. Onze 

diensten en producten leveren wij enerzijds aan designers en architecten en anderzijds aan afbouw-, 

aannemers- en interieurbouwbedrijven. (www.matude.nl) 

 

Matude-Bruynzeel heeft de missie om de innovator te worden in de wereld van akoestische materialen. 

Dit doet zij samen met innovatieve partners en door middel van het aansturen van haar 

productiefaciliteiten. Door deze producten toe te laten passen en te koppelen aan het juiste akoestische 

advies is Matude-Bruynzeel in staat alle binnenruimtes van Nederland en België te voorzien van het 

passende akoestische en esthetische comfort. 

 

Matude-Bruynzeel is onderdeel van Legit Forum Groep (www.legitforum.nl). 

 

Functie-omschrijving 

We groeien hard en wij willen onze naam breder bekend maken in de markt en daarom zoeken we jou ter 

uitbreiding van ons team. Je komt te werken in een dynamische omgeving waar je een breed takenpakket 

krijgt met veel verantwoordelijkheid. Om je een beeld te geven: 

 

- Managen van je eigen projecten 

- Het ontwikkelen van de salesactiviteiten op klantniveau 

- Onderhouden en uitbreiden van ons klantportfolio 

o Accountmanager van een eigen gebied (voornamelijk het zuiden van Nederland, 

incl.enkele relaties in België) 

- Signaleren van markttrends en inspelen op de aanwezige kansen 

- Genereren van nieuwe leads door proactieve ontwikkeling van (online) marketing activiteiten 

- Ontwikkelen en uitdragen van het commerciële beleid 

 

 

 

 

 

http://www.matude.nl/
http://www.legitforum.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Team 

Je gaat samenwerken met een gedreven team met verschillende leeftijden en achtergronden. We vullen 

elkaar goed aan, werken op een laagdrempelige manier met elkaar samen en hebben een passie voor 

de zaak. Jij zal in ons team onze relaties gaan bezoeken en hen van het gewenste akoestische en 

materiaaladvies gaan voorzien. Daarbij werk jij nauw samen met onze project- en accountmanager, onze 

binnendienst en de technisch adviseur. 

 

Aangeboden 

Je komt te werken in een groeiende onderneming waar jij je eigen verantwoordelijkheden krijgt op het 

gebied van project- en accountmanagement. Je krijgt een brede functie waarbij jij de kans krijgt om het 

bedrijf verder te professionaliseren op het gebied van project- en accountmanagement. 

 

We stimuleren ontwikkeling. Zo vergoeden we alle opleidingen en trainingen. Verder krijg je een 

persoonlijk budget waar je zelf een goed doel voor mag kiezen. Behalve jouw reguliere vrije dagen zijn 

we gesloten tussen kerst & oud en nieuw. Deze vrije dagen gaan niet af van jouw vrije dagen. 

 

Wanneer ben jij succesvol? 

Je bent succesvol als jij als project- en accountmanager volledig zelfstandig kan werken in het zuidelijke 

gedeelte van het Nederland.  

 

Inwerktraject 

Je krijgt een uitgebreid inwerktraject waarbij je kennis gaat maken met onze producten, 

automatiseringssystemen, organisatie breed informatie krijgt (van financiën t/m marketing) en gaat 

meekijken in het magazijn. Middels 1 op 1 gesprekken en meerdere trainingsdagen gaan we er samen 

voor zorgen dat jij na 1 à 2 jaar alles weet. 

 

De ideale Accountmanager Zuid-Nederland 

Jij bent een commercieel gedreven persoon met ervaring in een commerciële B2B functie. Je hebt een 

proactieve werkhouding en beschikt onder andere over:  

• Een afgeronde commerciële opleiding (min. MBO/HBO werk- en denkniveau)  

• Minimaal 5 jaar commerciële werkervaring in een soortgelijke functie 

• Affiniteit met de (interieur)bouw en een gezonde dosis technisch inzicht 

• Ervaring met (online) marketingcommunicatie 

• Communicatief sterk in woord en geschrift 

• Een woning in het werkgebied 

 

 

Ben je enthousiast? Stuur je CV en motivatie per e-mail t.a.v. Bram Botterman, bbotterman@matude.nl 


