
 
 

 

 
SCHOONHEID VEREIST PERSOONLIJKHEID, TALENT EN ERVARING.  

MARIA GALLAND PARIS IS EEN INTERNATIONAAL GERENOMMEERD BEDRIJF VOOR PROFESSIONELE COSMETICA. START EEN 

NIEUWE FASE IN JE CARRIÈRE, SLUIT JE AAN BIJ HET TEAM VAN MARIA GALLAND PARIS EN DEEL IN HET SUCCES.  

 

OM ONS SALESTEAM VAN MARIA GALLAND PARIS TE VERSTERKEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN... 

 

ACCOUNTMANAGER  
NEDERLAND (M/V)  
 
 
We zijn op zoek naar een ervaren accountmanager met een sterke commerciële instelling die de verkoopstrategie van onze 
organisatie uitvoert, toezicht houdt op de implementatie ervan en de resultaten ervan beoordeelt.  
Als accountmanager ben je in jouw specifieke regio verantwoordelijk voor het bouwen en ontwikkelen van nieuwe en bestaande 
klantrelaties. 
Je bezoekt regelmatig schoonheidsspecialisten voor wat betreft het volledige productassortiment van Maria Galland Paris en 
ondersteunt hen met de ontwikkeling van hun bedrijf. 
Behalve regelmatige bezoeken aan bestaande klanten, is werving een zeer belangrijk deel van deze functie.   
 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Je bezoekt  regelmatig Maria Galland-schoonheidsspecial isten om:  

• Klantrelaties op te bouwen en te onderhouden, ger icht op k lantloyaliteit  en omzetverhoging  

• Verkoopdoelen volgens onze Verkoopstrategie te stel len & te implementeren  

• Klanten te st imuleren al le productranges van Maria Galland Paris  te  volgen  

• Klanten te adviseren wanneer nodig, bi jvoorbeeld bij  open dagen, speciale seizoensacties en bij  het 

promoten van een nieuwe/bestaande therapie –  optimale inzet van Reizende special isten/Trainers  

•  Promoties te presenteren en de promotionele condit ies voor consumenten te st imuleren  

•  Hen te ondersteunen bij  de ontwikkeling van hun bedrij f  

• Permanente consument- & marktobservatie te doen 

• Je werft  act ief k lanten in het segment " Inst ituut met cabine”  

• Je prospecteert  regelmatig (koud bellen en geïnteresseerde schoonheidsspecial isten bezoeken)  

 

WIJ VRAGEN 

• Een schoonheidsspecial ist  met aantoonbare werkervaring als  accountmanager (bij  voorkeur in professionele 
cosmetica) 

• Sterk  verkooptalent met uitstekende communicatieve vaardigheden, enthousiast,  gemotiveerd en vastberaden  

• Organisatietalent met effectieve mult itask -  en t imemanagement-vaardigheden  

• In staat een sterk  verslag te schrijven en de database bij  te  houden  

• Goede computer-  (Microsoft  Office-programma's) en database-vaardigheden  

• Professionele kennis van het geschreven en gesproken Nederlands  

 
 

WIJ BIEDEN JE 

•  Waardevol le  kennis en professionele  doorgroe imoge li jkheden  

• Volledige Maria  Galland Paris- training  

• Computer, smartphone,  auto  

• Vast salar is ,  extra commissies , bonus  

 

GEÏNTERESSEERD? STUUR, BIJ VOORKEUR PER POST, JE CV EN EEN KORTE MOTIVATIEBRIEF MET FOTO NAAR: 
Jeanne van Rijthoven: jvr@maria-galland.be 

 
 

mailto:jvr@maria-galland.be

