
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Account Manager  

OEM Nederland 
 

Algemeen directeur Hans Wezenberg: “Wij hebben 

een vacature voor een Key Account Manager OEM in 

Nederland; een sales professional die op basis van 

technische kennis overtuigt en 

 gericht is op samenwerking met onze klanten.” 

Procedure: 
Wil jij een baan in een internationale, dynamische, groeiende organisatie, met volop kansen voor persoonlijke 

en professionele ontwikkeling?Klik dan hier en volg de stappen. Binnen enkele minuten na je inschrijving 

ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging. 

Je kunt ook rechtstreeks je CV en motivatie mailen aan:WL-Recruitment.EUsales@atb.wolong.com 

WE ARE THE WOLONG GROUP ! One of the leading manufacturers of Power Drive System solutions and one of the 

world's top 5 producers in this segment. More then 18.000 people employed worldwide whereof 3.000 in Europe. The 

product portfolio covers motors and inverters, generators, power supply batteries and transformers and other related 

products, in a power range from a few Watt to 135 MegaWatt. As a growing corporate, we offer our employees a great place 

to work and develop. Here, your initiative and teamwork are highly valued and your contribution and success are recognized. 

The European Sales Headquarter of Wolong International is located in Mönchengladbach, Germany.  

Functie omschrijving: 

Ben je op zoek naar een functie waarin jij het aanspreekpunt bent van onze klanten?  
 
WOLONG/ATB zoekt een Key Account Manager die verantwoordelijk is voor de OEM markt in 
Nederland. WOLONG/ATB produceert elektrische motors en aandrijfsystemen, vooral voor 
klantspecifieke oplossingen in zowel grote als kleine aantallen. Je werkt in verschillende industri‰le 
segmenten zoals wind, marine, olie en gas, en huishoudelijke apparaten. 
 

 

Verantwoordelijkheden 

 Opbouwen, onderhouden en ontwikkelen 
van klantrelaties 

 Commerciele kansen zien en kennis van de 
markt 

 Controleren van inkomende 
projectaanvragen 

 Onderhandelen over contracten 

 Budgetplanning en het analyseren van de 
markt 

 Key Account rapportages maken 

 Bezoeken van klanten,beurzen,klantevents 
etc. 

 

Profiel 

 Minimaal 3 jaar ervaring met externe sales 

 Goede kennis van de business en 
commercieel inzicht 

 Ervaring in een vergelijkbare functie 

 Zelfstandig werken aan je eigen resultaten 
 

Je beschikt over de volgende competenties:  

 Pragmatisch, Creatief in het oplossen van 
problemen, Teamspeler, Flexibel en in staat 
om onder druk te werken 

 Je hebt affiniteit met elektrotechniek en/of 
WTB, je bent bekend met haar 
toepassingen 

 Naast Nederlands spreek en schrijf je 
uitstekend Engels, aangezien veel 
communicatie in het Engels is 

  

https://www.ncphrm.nl/index.php/page/applicants/bb/1/command/applyforjobfullqs/qsuid/d8864b753ccabc5d332272999bf05f81
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