
Lichtadviseur / Accountmanager
 

Ben jij de Lichtadviseur / Accountmanager die PD Lighting nodig heeft?

Voor de regio Zuid Nederland zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken.
Heb jij ervaring in een commerciële en adviserende functie, bij voorkeur in dehigh-end lichtbranche, en ben je 
enthousiast, creatief, nieuwsgierig en commercieel gedreven? Lees dan verder!

Bij PD Lighting hebben wij een grote passie voor licht, interieur en vormgeving. Wij hebben een lange historie en 
een ruime ervaring in het adviseren en leveren van verlichting. We maken complete lichtplannen en -berekeningen 
voor met name de zakelijke markt. Onze filosofie is: breng het licht daar waar het nodig is. 

Of het nu winkels, kerken, kantoren, gemeentehuizen of showrooms zijn, wij begeleidende projecten vanaf het 
voorontwerp tot en met de feestelijke opening. Als importeur van een aantal gerenommeerde merken onderhouden 
we daarnaast contacten met architecten, kantoorinrichters, verlichtings- en interieurspeciaalzaken. 

Taken:
- Als Lichtadviseur/Accountmanager draag je zorg voor de uitbreiding en het onderhouden van ons 
 klantenbestand: (interieur)-architecten, advies- en ingenieursbureaus, gespecialiseerde dealers en 
 installateurs.
- Je geeft advies inclusief bijbehorende specifieke ondersteuning in verlichtingsconcepten en oplossingen.
- Je beschikt over de capaciteit om een solide netwerk van relaties op te bouwen en deze te verstevigen, 
 om zodoende je (omzet)doelstellingen te halen.
- Je hebt een hogeservice- en klantgerichtheid.
- Je initieert, bewaakt projecten en offertes en geeft opvolging waar nodig voor een correcte uitvoering en 
 levering en begeleiding van het project.
- Je onderneemt actie voor een vergroting van de omzet, naamsbekendheid en bent merk ambassadeur van 
 PD Lighting en de importeurschappen.
- Je bezoekt (inter)nationale beurzen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van verlichting op de voet 
 te volgen. 

Wij zoeken een lichtadviseur / accountmanager met:
- Gevoel voor vormgeving en techniek.
- Minimaal een aantal jaren relevante werkervaring in een commerciële rol, in bij voorkeur de 
 architectonische (licht)sector. Dit is echter een pré, geen must.
- Uitstekende communicatieve- en commerciële vaardigheden.
- Goede organisatorische vaardigheden en een drive voor succes. HBO werk- en denkniveau. 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
- Een prettige, informele en dynamische werkomgeving in een jong en enthousiast team.
- Een marktconformsalaris.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig met de ervaring en de functie, zoals een auto 
 van de zaak, laptop, telefoon en een pensioenopbouw.

Spreekt deze functie je aan? Voldoe je aan de functie-eisen? Overtuig ons dan met je motivatiebrief en cv. 
Stuur deze zo snel mogelijk naar marcel.bosma@pdlighting.com. 
Wil je meer informatie? Bel dan gerust met Marcel Bosma op 06-14431936. 


