
 

 

 

 

 
 

 

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

opzoek naar een: 

 

 

Technisch Accountmanager (full-time) 
 

 

Wat ga je doen? 

In deze buitendienstfunctie werk je één dag thuis of op kantoor en ben je ongeveer vier dagen per 

week onderweg naar klanten. Je bent continue opzoek naar new business en tevens bedien je samen 

met je binnendienstcollega, de klanten en prospects in jouw regio. De binnendienstcollega 

ondersteunt je met onder meer offertes, administratieve verwerking en het logistieke proces. 

De LEMO Group is marktleider op het gebied van hoge kwaliteit en het leveren van uitstekende 

service. Je vindt het een uitdaging om deze kwaliteit en service te leveren, zowel bij nieuwe als 

bestaande klanten en dit past in jouw DNA.  

Het werkgebied is Zuid-Nederland, België en Luxemburg (onder de grote rivieren). 

 

Wat bieden wij je aan: 

- Een marktconform salaris- en bonusschema 

- Bedrijfswagen 

- Laptop 

- Mobiele telefoon 

- Pensioen 

- 27 vakantiedagen 

- Interne opleiding / training 

 

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 1800 werknemers actief, van wie er 45 werken op het 

Beneluxkantoor in Heemskerk en met ca. anderhalf jaar in 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. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verantwoordelijkheden: 

• De verkoop van push-pull precisieconnectoren en kabelassemblages. 

• De verkoop van oplossingen op maat, waar je met regelmaat, samen met de klant naar opzoek 

gaat. 

• Het signaleren en creeëren van kansen. 

• Het verwerven van nieuwe klanten op basis van marktanalyse. 

• Het opbouwen van duurzame relaties van klanten en contacten.  

 

 

De profiel vereisten: 

• Ervaring als technisch accountmanager in een buitendienstfunctie en/of kennis van relevante 

markten. 

• HBO-diploma bij voorkeur in een commerciële en technische richting. 

• Woonachtig onder de lijn van Rotterdam - Nijmegen. 

• Ervaring met verkoop van oplossingen op maat. 

• Je bent Nederlandstalig en hebt goede kennis van de Engelse taal; Franstalige kennis is een 

voordeel. 

• Resultaatgericht en ondernemersinstinct. 

• Planning-, organisatie- en presentatievaardigheden. 

• Je bent representatief 

 

 

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 

 

 

 


