
 

 

 

 

 
 

 

Voor de LEMO Benelux vestiging in Heemskerk (en straks Haarlem) zijn wij per direct 

opzoek naar een: 

 

 

Key Account Manager 
 

 

De rol 

Een uitdagende en veelzijdige functie, waarbij jij verantwoordelijk wordt voor de strategische klanten 

en hun subcontractors, zowel in de Benelux als internationaal. Stategisch meedenken op hoog niveau! 

 

Wat ga je doen? 

Voor de LEMO Groep zijn wij opzoek naar een Key Account Manager, die de verantwoordelijkheid voor 

onze grootste klantengroep gaat dragen. De grootste uitdaging binnen deze functie is het creeëren van 

een strategisch- en lange termijn partnerschap met onze klanten. Hierin denk je mee met de klant in 

de bestaande en toekomstige behoefte aan oplossingen. Waar willen zij heen en hoe kan jij, als LEMO 

vertegenwoordiger, hen helpen dit doel te behalen?  

Als Key Account manager treed je op als contactpersoon tussen de klant en LEMO.   

 

Je maakt een strategisch accountplan voor zowel korte-, middellange- als lange termijn en brengt dit 

ten uitvoer. Hierin ga je uit van zowel bestaande/lopende  business, als ook van het ontwikkelen van 

new business, waarbij je kansen en projecten weet te signaleren.  

 

De oplossingen die je verkoopt zijn op het gebied van high-tech connectoren en kabelassemblages. Het 

gaat om een nieuwe functie binnen de LEMO Groep. De verwachting is dat je gemiddeld enkele keren 

per week in de regio Eindhoven klanten zal bezoeken. Daaromheen werk je vanuit huis of ben je op 

kantoor in Heemskerk (over 1,5 jaar verhuist LEMO naar Haarlem). Je krijgt veel vrijheid en 

verantwoordelijkheid om een mooi resultaat neer te zetten in deze functie, maar je werkt natuurlijk 

wel met een strategisch accountplan, dat je zelf opstelt. In deze functie word je tevens goed 

ondersteund door een actieve binnendienst en Sales manager, die jou kunnen helpen met o.a. 

offertes, administratie en inkoop.  

Het sluiten van de uiteindelijke deal en de lange termijnrelatie, blijft hierin altijd het uitgangspunt. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat bieden wij je aan: 

- Een marktconform salaris- en bonusschema 

- Bedrijfsauto 

- Laptop 

- iPhone 

- Deelname aan ons collectieve pensioen 

- Interne opleiding / training 

 

En verder: Een afwisselende baan in een resultaat gericht, dynamisch en professioneel team, 

opererend in een omgeving waar serviceverlening, kwaliteit, ontwikkeling en een fijne werksfeer 

bovenaan staan. 

 

 

Over LEMO: 

Sinds de oprichting in Zwitserland in 1946, heeft de LEMO Group zich ontwikkeld tot wereldwijde 

marktleider in ontwerp en productie van klantspecifieke Push-Pull Precisie connectoren en 

kabelassemblages. Wereldwijd zijn ongeveer 1700 werknemers actief, van wie er 45 werken op het 

Beneluxkantoor in Heemskerk en over ca. anderhalf verhuizen wij naar Haarlem.  

 

Onze connectoren en kabelassemblages worden toegepast op plaatsen waar extreme eisen worden 

gesteld aan betrouwbaarheid onder vaak moeilijke omstandigheden. Van Medische toepassingen, 

Machinebouw, Test en Measurement, Professionele Audio en Video apparatuur tot en met 

Ruimtevaart en Formule 1. Een mooie referentie is de Formule 1 en de joint venture e.dams Renault 

binnen de Formule E, de elektrische variant van de Formule 1. 

 

Met ons team in Heemskerk, zijn wij verantwoordelijk voor de markt in de Benelux. Hier werken wij 

aan het vinden van nieuwe klanten en markten, geven technische ondersteuning aan bestaande- en 

potentiële klanten en zorgen voor de logistieke afhandeling. Kwaliteit en een uitmuntend 

serviceniveau zijn te allen tijde ons uitgangspunt. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldoe je aan dit profiel? 

• HBO/WO  werk- en denkniveau, 

• Ervaring van meerdere jaren in een technische buitendienst functie, bij voorkeur op senior niveau 

met een trackrecord van succesvolle resultaten, 

• Passie voor techniek! Bij voorkeur elektrotechnische kennis door ervaring of opleiding, of een 

werktuigbouwkundige achtergrond, 

• Vaardigheden in het opzetten van een netwerk, vermogen om zowel formele- als informele 

personen zowel aan klantzijde, als binnen de LEMO organisatie te benaderen en te binden, 

• Sterke project management skills, evenals organisatorische vaardigheden. 

• Analytisch- strategisch- en ondernemend inzicht, 

• Samenwerkend vermogen om met teams, zowel nationaal als internationaal, in- en extern te 

bouwen en elkaar te motiveren, 

• Woonachtig in één van deze regio’s; Eindhoven, Utrecht of Amsterdam, 

• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal, 

• Kennis van de Franse taal is een pré, of je staat er open voor om dit te leren, 

• Reisbereidheid. 

 

Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure. 

 

Spreekt deze omschrijving jou aan en herken jij je in dit profiel, stuur dan graag je reactie op deze 

vacature aan: HR-nl@lemo.com , t.a.v. Ariane Posthumus 

 

 

 


