
Al ruim 35 jaar is Xenox gespecialiseerd in het gebruik van achtergrondmuziek en beelden om unieke sferen en onder-
scheidende merkidentiteiten te creëren voor klanten over de hele wereld. Dit doen we met veel plezier voor Rituals,  
Basic Fit, The Sting, vanHaren, De Beren, Yip Group, Meyer Beheer Groep en velen anderen. Met ons team zorgen wij 
ervoor dat onze klanten worden ontzorgd dankzij onze premium muziek- en mediasystemen, een uitstekende service  
en direct en persoonlijk contact.

WAT GA JE DOEN?
Voor Oost-Nederland en (Zuid)-Limburg zijn wij op zoek naar regionale accountmanagers voor het vergroten van onze 
klantportfolio. Als sales professional ben je verantwoordelijk voor het signaleren, doorvertalen en succesvol afronden van 
business opportunities bij nieuwe klanten in jouw regio. Je bent dagelijks in contact met relaties en klanten over onze 
muziek- en mediasystemen voor het weergeven van muziek en beeld in hun bedrijf. Jouw commerciële inzicht stelt je in 
staat de behoefte van de klant te vertalen naar Xenox producten, oplossingen en diensten. De verkoop binnendienst en 
marketingcollega’s ondersteunen jou in het salesproces.

• Actief benaderen van potentiële klanten, zowel telefonisch als door de weg op te gaan
• Opvolgen van informatieaanvragen
• Beheren en uitbouwen van bestaande relaties

WIE BEN JIJ?
Je bent een ervaren relatiebouwer maar ook gedreven in het leggen van nieuwe contacten. Je bent een prettige en  
geloofwaardige gesprekspartner en je hebt ervaring in een soortgelijke commerciële functie.

• Relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.  
• Ervaring met verkoop in de horecabranche is een pré
• Je begrijpt de in-store experience behoeften van retailers
• Een gezonde dosis enthousiasme en motivatie 

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
Wij geven jou volop vrijheid om van jouw functie een succes te maken! Wij zijn een organisatie waarin ambitie, zelfstandig-
heid en werken in teamverband een belangrijke rol spelen. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn 
vanzelfsprekend, zoals pensioensregeling, laptop, mobiele telefoon en representatieve auto. Hiernaast is er een prestatie 
bonusregeling. Wij bieden een dynamische en informele werkomgeving met betrokken en enthousiaste collega’s.

ZIE JIJ DEZE FUNCTIE HELEMAAL ZITTEN? Stuur je CV met motivatie naar danny@xenox.nl. Heb je vragen of wil je  
aanvullende informatie over de functie? Neem dan contact op met Danny Bas, 06-30996280 of via danny@xenox.nl. 

• Een rijbewijs
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
•  Affiniteit met audio & video en natuurlijk  

passie voor muziek! 
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