
 
 

Functie: Account Manager Gas Conditioning Components 
 
 
Analytical Solutions and Products is een bedrijf met een duidelijke doelstelling: het bieden van 
praktische oplossingen voor analytische vraagstukken, zowel voor het online analyseproces als in het 
laboratorium. 
 
ASaP is een internationaal opererend bedrijf met klanten en leveranciers over de hele wereld. Klanten 
passen de producten en oplossingen die ASaP biedt wereldwijd toe en zetten deze in voor 
procescontrole, bewaking van productkwaliteit, energiebesparing en controle van milieu-emissie 
normen en -vergunningen. 
 
Om dit te realiseren hebben we een hoog opgeleid team dat deze doelstelling ondersteunt, een team 
van collega’s met elk hun eigen, unieke toevoeging aan ons bedrijf. 
 
Ons portfolio bestaat uit een mix van complete systemen, analyse apparatuur, dienstverlening en 
verkoop van losse onderdelen. Voor de verkoop van onderdelen zijn wij op zoek naar een nieuwe en 
enthousiaste medewerker (m/v) in de functie van Account Manager Gas Conditioning Components. 
 
 
Taken 
De account manager houdt zich primair bezig met het bezoeken van potentiële en bestaande 
klanten. Het doel van deze bezoeken is; opdrachten genereren, project informatie verzamelen, de 
klant bekend te maken met de producten van ASaP, sales leads genereren, nieuwe markten 
benaderen. 
 
 
Verantwoordelijkheden 
Als account manager wordt er van jou verwacht dat je de taken zelfstandig uitvoert en dat je 
eigen initiatieven neemt om nieuwe klanten en markten te benaderen. Kennis van het producten 
pakket wordt (ook zelfstandig) opgebouwd en bijgehouden. Regelmatig pleeg je op eigen initiatief 
overleg met collega’s over sales activiteiten, bepalen van de verkoopstrategie en  bijbehorende 
werkzaamheden. 
 
 
Werkzaamheden (richtlijn) 
Frequent bezoeken van (potentiele) klanten in overleg met het Management Team. 
Beurzen en seminars bezoeken met als doel acquisitie, bestaande relaties onderhouden en kennis 
opdoen. 
Het organiseren en houden van presentaties bij klanten. Het regelen en presenteren van zogenaamde 
ASaP dagen (seminars). 
 
 

Wij Bieden 

 Een uitdagende functie 
 Doorgroeimogelijkheden 
 Opleiding & trainingsmogelijkheden 

 Werken in een enthousiast team 

 Vast contract bij goede prestatie 

 Ruimte tot eigen initiatief 

 Werken met hi-tech apparatuur en tools in een dynamische branche  



 
 
 
 
 
Producten 
Kijk voor een indruk van de producten van ASaP en haar vertegenwoordigingen op www.asap.nl  
 
 
Klant en project informatie 
Klant gegevens en project informatie kan op de volgende manieren worden verkregen: 
• ASaP’s CRM pakket 
• Installed Base ASaP (via CRM pakket) 
• Uit vakbladen 
• Via collega’s 
• Via BIRA / KNCV / Botlek groep 
• Beurs bezoeken 
• Via eigen kanalen, netwerken, etc. 
 
 
Rapportage 
Rapportage van bezoeken en besprekingen dienen in het CRM pakket te worden bijgewerkt. 
Bij sales leads wordt overleg gepleegd met MT over hoe aan te pakken, aan te bieden, op te volgen. 
Bij opdracht wordt in overleg met het MT een project engineer benoemd die het project gaat uitvoeren. 
Dagelijks telefonisch overleg met de ASaP binnendienst. 
 
 
Bijlage werkverdeling 
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats bij de klant, dit houdt een actief klantenbezoek in 
waarbij meerder klanten per dag worden bezocht. Het werkgebied is voornamelijk Benelux. Voor het 
controleren en assisteren bij het uitbrengen van de offertes wordt jouw assistentie en 
verantwoordelijkheid gevraagd. Het nabellen, registreren, bezoeken en actief opvolgen van de offertes 
om tot een succesvolle afronding te komen behoort uiteraard tot een van de hoofdtaken binnen deze 
functie. Indicatieve tijdsbesteding: 
  

Klantenbezoek, beurzen e.d.  80% 

Offertes controle, calculaties 10% 

Nabellen en registratie 10% 

100% 
 
 
 
Heb je interesse, neem dan contact op met Michael van der Zee via mvanderzee@asap.nl of 
telefonisch; 06 3055 0373.  

http://www.asap.nl/
mailto:mvanderzee@asap.nl

