
  

 

 
 

Bureau of recruiter? We weten jullie zelf te vinden. Aan het zonder opdracht voorstellen 

van kandidaten kunnen dan ook geen rechten c.q. verplichtingen worden ontleend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

HEY TECHNISCHE VERKOPER; 
 

Word jij onze nieuwe schakel tussen opdrachtgever en technische vraagstukken binnen in de 

industriële automatisering? Voor een nieuw in te vullen functie voor onze bedrijven PIA Automation 

B.V. en Verborg Engineering B.V. zijn we op zoek naar een:  
 

ACCOUNTMANAGER AUTOMATISERING (FULLTIME) 
 

In deze functie ga je voor beide bedrijven aan de slag met het bepalen van de verkoopstrategie en het 

opzetten van de verkooporganisatie in zowel Tholen als Roosendaal. Je bouwt verder aan de vertrouwde 

en professionele relatie met onze bestaande opdrachtgevers en  ook ga je proactief op zoek naar nieuwe 

opdrachtgevers. Dit bereik je door potentiële opdrachtgevers te bezoeken en te adviseren. Hierin wordt je 

uiteraard ondersteund door onze electrical en mechanical engineers, waarmee je samen de juiste 

technische oplossing vindt. In deze nieuwe functie is er volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief!  

 

Wij worden enthousiast als jij :  

- Werkt en denkt op MBO/HBO niveau en je een afgeronde technische opleiding hebt of een 

commerciële opleiding en affiniteit met techniek hebt; 

- Ervaring  hebt in een soortgelijke functie; 

- Een commerciële instelling hebt en ervaring in koude acquisitie; 

- Gedreven bent en dat stapje extra zet om tot een beter resultaat te komen; 

- Woonachtig bent in de regio Zuidwest Nederland en in het bezit van je rijbewijs B. 

 

Wij bieden je graag:  

- Een  uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng en initiatief; 

- Fulltime functie, met zicht op vast dienstverband; 

- De juiste arbeidsvoorwaarden, met een goed salaris; 

- Laptop, telefoon en leaseauto; 

- Cursussen, opleidingen en doorgroeimogelijkheden; 

- Vrijdagmiddagborrel, teamuitjes en personeelsfeestjes.  

 

 

Ben jij net zo enthousiast als wij?  

Solliciteer dan direct! Stuur ons je motivatie en CV op hrm@pia-automation.com. Heb je verdere vragen 

over deze vacature? Neem dan contact op met Jorica Groeneveld (HR) via tel. 085-0200900.  

 


