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Key Merchandise BV is op zoek naar een

Inside Sales Accountmanager

Bedrijfsprofiel

Key Merchandise BV is een allround leverancier van merchandise en “Point Of Sale” ar�kelen met een focus 
op kwaliteit en crea�e. Voor al onze interna�onale klanten verzorgen wij van A tot Z al meer dan 15 jaar de 
projecten samen met onze eigen inkooporganisa�e in China en verkoop & designteam in Nederland.
Met ons zusterbedrijf The Co�on Express leveren we ook bedrukt en custom-made tex�el. 
Onze klanten en hun merken staan centraal bij alles wat we doen en bij elke beslissing die we nemen.
Het Nederlandse kantoor, geves�gd in Den Haag, beheert ons hele inkoopproces voor alle geproduceerde 
ar�kelen.
16 collega’s werken aan verschillende accounts. We hebben nauwe samenwerkingen en partnerships met 
verschillende leveranciers in Nederland, België en Oost-Europa.

Omschrijving van de func�e:

Voor deze func�e is passie voor sales het belangrijkste. Je hebt commercieel inzicht, je ziet kansen en 
an�cipeert daarop.
Daarnaast kun je heel goed zelfstandig werken, maar doe je dat ook graag binnen het hechte verkoopteam. 
Samen sparren, elkaar uitdagen, en komen tot het beste resultaat. Zowel voor het bedrijf als de klant. Je 
houdt van hard werken, maar ook van hard lachen. Plezier is de basis van succes, waarbij klan�evredenheid 
al�jd op de eerste plaats komt. We hebben de mogelijkheid tot thuiswerken en er zijn flexibele werk�jden. 
Samen met de accountmanager ben je verantwoordelijk voor de crea�e, verkoop en a�andeling van 
projecten voor een vaste groep van accounts. Je ondersteunt je accountmanager bij klantcontacten. 
Je weet contactmomenten commercieel te benu�en. Je bent een vasthoudende doorze�er, een 
ondernemend type, beheert je eigen agenda en hebt geen moeite met deadlines bewaken en halen.
Wil jij een kans om te samen werken met de coolste brands als Heineken, Duvel, Crystal Claer, Ziggo Dome, 
Pepsi Max, Foot Locker en nog vele meer …
Dan maak je de volgende stap in jouw carrière wellicht bij Key Merchandise BV!



Wie zoeken we?

Vanwege uitbreiding bij Key Merchandise zoeken we een energieke sales medewerker, iemand die ervaring 
hee� in salesfunc�es, affiniteit hee� met  promo�onele ar�kelen en vol enthousiasme gaat voor 
commerciële (team) resultaten om trots op te zijn.
Je bent een teamspeler die ;
• Klantvriendelijk is.
• Resultaat gericht is
• Proac�ef is
• Affiniteit hee� met marke�ng 
• Verantwoordelijkheden en ini�a�even neemt
• Goede kennis v/d Nederlandse en Engelse taal in woord en geschri� hee�. (Duits is een pré)
• Kennis van Word, Excel en Outlook hee�.
• Beschikbaar is voor minimaal 4 dagen in de week 
• Flexibele werkhouding hee�. 
Ervaring is een pré, geen must!
MBO/HBO werk-denkniveau, bij voorkeur rich�ng Commercie of vergelijkbare werkervaring 

Wat kun je verwachten?

Een uitdagende en zelfstandige func�e in een open en flexibele organisa�e met superleuke collega’s die 
leren al�jd centraal stellen en benieuwd zijn naar wat jij te zeggen hebt.
Binnen Key Merchandise BV zijn er korte lijnen, heb je eigen verantwoordelijkheid en veel mogelijkheden 
tot eigen inbreng. Je hebt te maken met eigen�jdse, unieke producten en je werkveld is zeer interna�onaal. 
Het werk moet uitdagend zijn en de samenwerking om de doelstellingen te bereiken flexibel. Uiteraard 
geniet je van pre�ge secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede pensioenregeling, 25 verlofdagen op 
jaarbasis bij een full�me dienstverband, 8% vakan�egeld, een passend salaris op basis van opleiding en 
ervaring en een leuke bonus regeling!

Ben jij de nieuwe collega die we zoeken? Stuur dan je mo�va�ebrief met CV naar:
Arlene Nijenkamp a.nijenkamp@keyme.eu

Acquisi�e wordt niet op prijs gesteld.

grote beerstraat 26
2516 Bz  Den Haag
The Netherlands

+31 - 70 2629705
a.nijenkamp@keyme.eu
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