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Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek:  
 

Accountmanager 
 
Marvu foodprocessing equipment is op zoek naar een ijzersterke Accountmanager. Iemand die onze 
klanten voorziet van creatief advies, denkt in mogelijkheden en kansen en niet bang is om zich te 
verdiepen in de technische wereld van transportsystemen en machinebouw. Nieuwgierig? Lees dan 
verder. 
 
Jouw rol als Accountmanager bij Marvu: 
De klant speelt de hoofdrol in jouw dagelijks werk als accountmanager. Dat betekent dat je 
verantwoordelijk bent voor het adviseren en realiseren van de klantdoelstellingen die jullie vooraf 
samen in kaart hebben gebracht. Je ziet kansen op tijd en weet deze op een juiste manier te vertalen 
naar concrete acties. Naast het adviseren en ondersteunen van onze klanten speel je een belangrijke rol 
in de marktontwikkeling van Marvu. Dit doe je door het uitvoeren van markt- en klantanalyses waardoor 
je altijd op de hoogte bent van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. Natuurlijk sta je er als 
accountmanager niet alleen voor, bij Marvu heb je een leuk team van experts om je heen die altijd voor 
je klaar staan bij vragen. Samen zijn jullie de verbindende factor tussen de behoeften en wensen van de 
klant en onze producten! 
 
Dit ga je doen: 

• Je onderhoudt het contact met bestaande klanten én stimuleert nieuwe connecties. 

• Je bewaakt de uitvoering en voortgang van (nieuwe) projecten. 

• Je maakt planningen en offertes in Ridder. 

• Je ziet commerciële kansen bij de klant en verandert deze in concrete doelstellingen. 

• Je geeft (technisch) advies over nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van 
transportsystemen en machinebouw in de voedingsmiddelenindustrie. 

• Je ben de verbindende factor tussen de wereld van de klant en de producten van Marvu. 
 
Dit bieden wij: 

• Werk in een interessante en snelgroeiende industrie.  

• Een dynamische werkomgeving. 

• Zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden door middel van coaching- en opleidingstrajecten. 

• Goede arbeidsvoorwaarden. 

• Een goede werk-privé balans. 
 
Functie eisen:  

• HBO werk- en denkniveau (communicatieachtergrond is een pré). 

• Beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en geschrift (beheersing van 
de Duitse taal is een pré). 
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Over Marvu foodprocessing equipment 
Sinds 1993 specialiseert Marvu foodprocessing equipment zich in het ontwikkelen en produceren van 
roestvaststalentransportbanden en speciaal machines. Wij durven dan ook met zekerheid te zeggen dat 
we een bekende speler en betrouwbare leverancier zijn op het gebied van transportsystemen en 
machinebouw in de voedingsmiddelenindustrie. Dagelijks ondersteunen wij zowel nationale als 
internationale klanten in het complete foodprocessingspakket: van advies, ontwerp, productie, 
assemblage, in bedrijfstelling tot persoonlijke service en revisie.  
 
Wil je meer weten over Marvu of ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact op met 
Marc Vulders. 
T  +31 (0)413 478828 
E  m.vulders@marvu.nl 
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