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Schwalbe Nederland B.V., wij verzorgen de import en distributie van Schwalbe fietsbanden voor de Nederlandse en Belgische markt. 
Schwalbe is een dynamisch en innovatief merk dat veelvuldig gemonteerd wordt door fietsfabrikanten en voor de aftermarket 
sterk vertegenwoordigd is bij de detailhandel. Schwalbe Nederland B.V. is een dochteronderneming van Ralf Bohle GmbH.  
Ralf Bohle GmbH is merkeigenaar van de fietsbandenmerken Schwalbe & Impac en is marktleider in Europa.

Wij zoeken

ACCOUNTMANAGER - WEST-NEDERLAND
Je bezoekt actief bestaande en nieuwe relaties. Deze relaties bestaan met name uit fietsenwinkels (detailhandel), daarnaast 
onderdelenleveranciers (groothandel) en fietsfabrikanten (eerste montage). Jouw kerntaak is het informeren van deze relaties 
over het complete Schwalbe assortiment en het ondersteunen bij het maken van assortimentskeuzes. Daarbij geef je trainingen 
en begeleid je verder waar nodig. In deze functie ben je gemiddeld 5 dagen per week onderweg en 1 dag per 3 weken op kantoor 
in Hoofddorp

Kerncompetenties:
 � HBO werk- en denkniveau.
 � Klantgericht en commercieel gedreven.
 � Woonachtig ten noorden van Hoofddorp.
 � Affiniteit met (recreatief/sportief) fietsen is een pré.
 � Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. 

 � Ervaring met het geven van presentaties en/of trainingen.
 � Pioniersmentaliteit.
 � Basiskennis Duits en/of Engels.
 � Kennis in Microsoft Office.

WIJ BIEDEN
Een uitdagende en veelzijdige baan binnen een groeiende dynamische organisatie met gedreven en enthousiaste collega’s

 � Marktconform salaris (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
 � 38-urige werkweek.

 � 13e maand.
 � Auto van de zaak.

REAGEREN? 
Motivatiebrief en CV richten aan: Schwalbe Nederland B.V. // t.a.v. de heer S. Treling // Postbus 116 // 2130 AC Hoofddorp 
Of per e-mail t.a.v. de heer S. Treling: info@schwalbe.nl

KERNTAKEN ZIJN:
 � Beheer, onderhoud en uitbouwen van de bestaande  

 relaties (voornamelijk fietsdetaillisten).
 � Verzamelen, inventariseren en analyseren van 

 marktinformatie en deze rapporteren.
 � Signaleren en creëren van kansen.
 � Presentaties/trainingen geven.

 � Schwalbe vertegenwoordigen op (inter)nationale beurzen en  
 evenementen.
 � Actieve rol in het behouden van de hoge kwaliteit van de  

 organisatie.
 � Ondersteunende rol bij onderhoud van  

 Shop-in-Shop systemen.

WIJ VRAGEN
Je bent een pro-actieve, gedreven en flexibele persoonlijkheid met de eigenschappen van een teamspeler. Je kunt op verschillende 
niveaus communiceren. Je bent commercieel gedreven en hebt al enige ervaring in een soortgelijke functie.


