
 

 

 
 
 

Voor onze verkooporganisatie zijn wij op zoek naar een: 

 

 

Accountmanager regio Midden/Noord Nederland 
Hbo-niveau – netwerker/entrepreneur 

 
 
 
Functieomschrijving 
Als Accountmanager maak je deel uit van ons professionele salesteam en rapporteer je aan de 

Salesmanager. Je bent de spin in het web, die zorgt voor de salesontwikkelingen in Midden- en 

Noord Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het uitbreiden en onderhouden van ons netwerk. 

Je onderhoudt intensieve in- en externe contacten om de wensen van de klant en onze diensten 

optimaal op elkaar af te stemmen. De relaties met wie je contact hebt variëren van aannemers en 

adviesbureaus tot ambtenaren van gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen 

ontzorg je, door mee te denken in het beheer en onderhoud van stedelijk waterbeheer. Aannemers 

vragen op projectbasis om jouw specialistische water- en pompkennis. Je kerntaak is het leveren 

van toegevoegde waarde in de vorm van kennis en advies. 

 

Functie-eisen 

Je hebt een technische hbo-opleiding afgerond of/en hbo+ werk- en denkniveau. Je hebt ruime 

ervaring in de ‘waterwereld’ of direct aanverwante technische richtingen. Je woont in het midden of 

noorden van Nederland.  

 

Persoonskenmerken 

Je bent een relatiebeheerder en netwerker, speelt goed in op de behoeften van de klant en weet de 

juiste contacten te leggen en te onderhouden. Met jouw specialistische kennis en commerciële 

inzicht weet je het vertrouwen van klanten te winnen en te behouden. Je kunt de juiste vragen 

stellen en doordringen tot de kern van een probleem, waardoor je gericht maatwerk weet te 

leveren aan de klant. 

 

Arbeidsvoorwaarden & contact 

Mous is aangesloten bij de CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf. Wij bieden goede 

scholingsmogelijkheden en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor vragen over deze 

vacature kun je contact opnemen met Tineke Okma, afdeling Personeelszaken, via 

telefoonnummer: (0514) 60 89 00.  

 

Heb je geen 8 tot 5 mentaliteit en zoek je een baan met verantwoordelijkheid? Stuur dan een mail 

met een korte motivatie en CV naar t.okma@mouswaterbeheer.nl.  

Mous Waterbeheer is ontwikkelaar en leverancier van innovatieve oplossingen voor integraal 

procesmanagement in de watersector. Vanuit bewezen ervaring en expertise in telemetrie, 
elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zijn wij op elk aspect van het 
waterspectrum inzetbaar. Van advies tot uitvoering, van nieuwbouw tot onderhoud. Bij Mous 
werken 50 mensen, de kracht van Mous ligt in de korte lijnen en de informele sfeer waarin wordt 
samengewerkt. Voor meer informatie over Mous kijk op mouswaterbeheer.nl. 

 

http://www.mouswaterbeheer.nl/

