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Account Manager 
Test- en Meetapparatuur 
 
C.N. Rood is de grootste onafhankelijke distributeur van test- en meetapparatuur in de 
Benelux, met vestigingen in Nederland (Zoetermeer), België (Zellik) en Zweden (Stockholm). 
We bieden kennis en oplossingen voor overheid, wetenschap, onderwijs en industriële 
organisaties. 
 
Wat ga je doen? 
Je bent de product specialist op het gebied van test- en meetapparatuur, met onder andere 
uitgebreide kennis van analoge-, digitale- en RF-meetinstrumenten. 
 
Profiel  

 HBO werk en denk niveau. 
 Is bekend met de R&D en technologie productiesector. 
 Doorgroei naar een specialisatie binnen een technologie gebied. 
 Je bent een dynamische en gedreven persoonlijkheid die vlot communiceert op 

verschillende niveaus binnen een projectorganisatie en die zowel autonoom als in 
teamverband kan functioneren. 

 Je bent verantwoordelijk voor- en onderhoud contact en werkt strategische deals uit 
met je hoofdleveranciers. 

 Je bent verantwoordelijk voor de marketing in jou technologie gebied. 
 Tot slot ben je voldoende taalvaardig zowel in spraak als in schrift om je functie 

overtuigend uit te voeren in het Nederlands en Engels. 

Aanbod  

Je komt terecht in een groeiend en gezond bedrijf dat garant staat voor uitdagende 
projecten. 

 Aantrekkelijke en motiverende arbeidsvoorwaarden die in verhouding staan tot je 
profiel en ervaring. 

 Je kunt rekenen op een prettige werksfeer in een team van gedreven collega’s die 
een open communicatie belangrijk vinden. 

 Grote zelfstandigheid waarin je zelf afspraken vastlegt. 

Interesse? 

Heb je interesse in deze functie? Mail dan je CV en motivatie naar mzwinkels@cnrood.com 

Indien je gegevens niet aansluiten bij het gevraagde profiel en de vereiste werkervaring 
kunnen wij je sollicitatie helaas niet in behandeling nemen. 

Vragen over deze functie? Bel gerust even met Peter Smit, 079-360 00 18 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 


