
     Vacature Mr./Sr. Account Manager 
 

 

Ricoh Nederland 

Ricoh is gespecialiseerd in oplossingen op het gebied van informatietechnologie. Ricoh levert zowel 

hardware (MFP’s, printers,  complete IT Werkplekken, beamers etc.) en (document management) 

software. Met ruim 109.000 medewerkers en kantoren in meer dan 200 landen beschikt het Ricoh 

concern momenteel over één van de grootste verkoop- en servicenetwerken in de branche. Het 

hoofdkantoor van Ricoh Nederland is gevestigd in ’s -Hertogenbosch. Bij Ricoh Nederland zijn zo’n 

1.300 mensen werkzaam. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Ricoh: 

www.ricoh.nl 

 

Ricoh Mono Brand Resellers 

De 12 Ricoh Document Centers in Nederland bedienen het regionale MKB segment en semi-overheid  

van de Nederlandse markt. Dit gebeurt vanuit de verschillende regionale kantoren. Daarmee bieden 

zij het beste van twee werelden: enerzijds de knowhow van het wereldwijde (kennis)netwerk van 

Ricoh en anderzijds de kunde van medewerkers van Ricoh Document Center die als geen ander de 

lokale markt kennen.  

 

Accountmanager (Mr./Sr.) 

De Account Manager is verantwoordelijk voor het creëren van Existing Business (beheer en uitbouw 

van bestaande klanten) binnen de regio die het Document Center primair bedient. De gezochte 

kandidaat is een relatiebouwer pur-sang en heeft tegelijkertijd een neus voor commercie. Bouwt op 

basis van een onderscheidende, persoonlijke en professionele aanpak een zakelijk netwerk op en 

genereert en onderhoudt op deze wijze business en langdurige relaties voor Ricoh Document Center 

Utrecht. 

 

Werkzaamheden (Taken) 

1. Beheren van bestaande relaties binnen gestelde criteria & doelgroep. 

- Telefonische- en persoonlijke klantcontacten.  

- Actief bezoeken/uitnodigen relaties bij beurzen/seminars (netwerken) 

- Participatie in marketing acties 

- Netwerken/Relatie-evenementen (bv golf, voetbal, theater) 

2. Verwerken van verkregen marktinformatie verwerken in CRM-tool.  

3. Adequaat op peil houden van kennis op het gebied van verkooptechnieken, producten en 

diensten, digitalisering, software & solutions. 

4. In voorkomende situaties managen van RFP’s, RFQ’s en tenders/aanbestedingen. Daarin 

samenwerkend met de afdeling Bid Management van Ricoh Nederland. 

5. Zelfstandig maken van prijscalculaties binnen de hem / haar verleende mandaten en 

voorbereiden van de op te stellen offertes. In overleg met commerciëel management definitief 

vaststellen van definitieve voorstellen voor klanten/prospects. 

6. Conform de gebruikte standaarden rapporteren aan het Sales Management: forecast, 

weekplanningen en realisaties. 

 

Profiel 

Bij het Ricoh Document Center zijn we op zoek naar de mensen die het verschil maken. 

Onderstaande is minimaal op je van toepassing: 

http://www.ricoh.nl/


Opleiding: 

• HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur commercieel- of bedrijfseconomische richting. 

• Minimaal de basis verkooptrainingen gevolgd, sales voor gevorderden is een pré. 

• Goede kennis van MS Office is een vereiste. 

Ervaring: 

• Minimaal 3 á 4 jaar relevante werkervaring (sales executive/accountmanager in de 

buitendienst). 

• Ervaring in de Printing/IT branche is vereist. 

• Is bekend met CRM systemen, maken van salesplannen en salesrapportages (forecasting). 

Overige kenmerken: 

• Zeer vaardig in het leggen van (nieuwe) zakelijke contacten, netwerker en relatiebouwer pur 

sang 

• Resultaatgericht, gedreven en vasthoudend 

• Leergierig, wil graag ontwikkelen op gebied van “consultative selling” 

 

De arbeidsvoorwaarden 

Het Ricoh Document Center biedt je een ambitieuze en groeiende professionele werkomgeving met 

jonge en enthousiaste collega’s met passie voor klanten én ICT-oplossingen. Het salaris zal bestaan 

uit een vast- en variabel deel en is uiteraard marktconform. Daarnaast betaat er een prima secundair 

arbeidsvoorwaarden pakket. Ricoh biedt tevens een doorlopend opleidingsprogramma aan de Ricoh 

Partner Academy. 

  

Solliciteren 

Sollicitaties voorzien van een up-to-date CV , pasfoto en motivatiebrief kunnen gericht worden aan 

Anoesh Beyazkaya: anoesh@bos-com.nl 
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