
Lever een klant wat hij nodig heeft, niet wat hij vraagt! 
Ben jij de accountmanager die zich hierin herkent? Dan zoeken wij jou! 

 
Wie is MEIKO? 
 
Bij MEIKO bruisen wij van de ideeën, mensen uit verschillende culturen werken samen voor meer 
zuiverheid en hygiëne al sinds 1927. Onze kantoren zijn verspreid over de wereld, van Duitsland tot 
Turkije, van China tot Australië. Onze oplossingen voor vaatwastechniek en reinigings- en 
desinfectietechniek overtuigen overal ter wereld. Van krachtige inbouwmachines tot volautomatische, 
geïntegreerde staande systemen, wij zijn de innovatieve en faire partner voor schone technologie. 
Onze oplossingen voldoen aan de meest uiteenlopende vereisten van klanten in horeca en 
gastronomie, verzorgingstehuizen, bakkerij- en slagerijwezen, ziekenhuizen en verpleging. 
 
MEIKO staat voor een schone en eerlijke wereld. Wij vinden een sterk en gemotiveerd team 
belangrijk. Samen staan we sterker. 
 
Functieomschrijving 
De werkzaamheden bestaan uit een maximale verkoop van producten en diensten van MEIKO 
Nederland B.V. conform de richtlijnen die de directie c.q. de salesmanager daarvoor stelt. Je bent 
verantwoordelijk voor een deel van de markt en stelt afhankelijk van de omstandigheden een plan 
op ter bewerking van die markt. Je adviseert en helpt de klant bij zijn vraag. Je denkt verder dan de 
klant en weet hoe je zelfstandig een deal moet sluiten. Je denkt mee met het salesteam over de 
toekomst van MEIKO en het verbeteren van onze dienstverlening en onze concurrentiepositie. 
 

 Je rapporteert aan de salesmanager 
 Je speelt een cruciale rol bij de advisering en verkoop van de complete installaties,  

waaronder complexe technische systemen en producten. 
 Je gaat actief het veld in om nieuwe klanten binnen te halen. 
 Je onderhoudt contacten met bestaande klanten. 
 Je komt zelf met initiatieven die leiden tot een versterking van de concurrentiepositie van  

MEIKO Nederland BV 
 
Functie-eisen 

 Je beschikt over een afgeronde MBO of HBO opleiding. 

 Je hebt voldoende kennis en inzicht in het logistieke proces rondom de spoelkeuken en de 
daarbij behorende producten. 

 Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste. 

 Mondelinge kennis van de Duitse en Engelse taal is een pre. 

 Je bent stressbestendig, je weet hoe je met meerdere projecten tegelijk om moet gaan. 

 Kennis van geautomatiseerde systemen is zeer wenselijk. 

 Goede communicatieve vaardigheden zijn vereist voor een optimale invulling van de functie.  

 Tevens wordt een collegiale houding verwacht binnen de organisatie. 
 
Daarnaast: 
- Representatief 
- Doorzettingsvermogen 
- Loyaliteit 
- Resultaatgerichtheid 
 
Wij bieden een uitdagende functie met veel afwisseling en goede arbeidsvoorwaarden. Je werkt 
samen met enthousiaste collega's in verschillende unieke projecten.  
 
MEIKO Nederland: Jouw CV en motivatie kun je per e-mail, sturen naar Bart Jasperse, Managing 
Director MEIKO. jab@meiko.nl. 
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