
 

 
 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie binnen een internationaal opererend bedrijf?  
Heb jij uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden?  
 
Kom werken bij Carrus Carts & Parts B.V., een unieke internationale groothandel in elektrische voertuigen 
(carts) en onderdelen! 
 
Voor onze vestiging in Nieuwegein zijn wij op zoek naar een ondernemende, flexibele 
 
 
ACCOUNTMANAGER NEDERLAND  
fulltime 
 
Als accountmanager ben je eindverantwoordelijk voor de verkopen van de producten van Carrus Carts & 
Parts B.V. in Nederland. 
  
Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan met name uit: 

• Dagelijks telefonisch contact met eindgebruikers en wederverkopers in Nederland 

• Telefonische verkoop van golfkarren, onderdelen en service maar mogelijk ook advies en verkoop in 
onze showroom  

• Contact onderhouden met de inkoopcombinaties in Nederland 

• Uitbrengen en opvolgen van offertes 

• Behandelen van technische en commerciële klantvragen 

• Contact met onze marketingmedewerker voor marketingactiviteiten Nederland 

• Deelname aan het wekelijks overleg met alle werknemers 

• Deelname aan beurzen in Nederland 
 
Kortom: een veelzijdig en dynamisch werkgebied! 
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Een afgeronde opleiding op MBO-niveau 

• Ruime ervaring in verkoop en klantenservice 

• Ervaring in de automotive branche, autotechniek of technisch inzicht is een pré 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Kennis van de Duitse taal is een pré 

• Microsoft office (Excel, Word) en internet hebben geen geheimen voor jou 

• Ervaring met SAP is een pré 

• Je bent een communicatief vaardige, oplossingsgerichte, commercieel bewuste, accurate en 
stressbestendige teamplayer  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wat krijg je ervoor terug? 

• Marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring 

• Resultaat gerelateerde bonus 

• Verantwoordelijkheid en uitdaging binnen een gezonde onderneming met een sterke marktpositie 

• 24 vakantiedagen  

• Deelname aan pensioenregeling 

• Goede mogelijkheden voor verdere persoonlijke ontwikkeling 

• Goede werksfeer 
 

 
Wie is Carrus? 
Carrus is reeds 20 jaar een unieke, internationale groothandel in elektrische voertuigen (carts) en 
onderdelen en verkoopt zowel via (nationale en internationale) wederverkopers als direct naar 
eindgebruikers. Het doel van Carrus is altijd geweest om de golfkar tevens voor andere toepassingen te 
gebruiken. Daardoor bestaat ons klantenbestand niet alleen uit golfbanen maar ook uit recreatieparken, 
maneges, kwekerijen, fabrieken en particulieren. Inmiddels is Carrus een bekende speler in de gehele 
Europese markt.  
 
Nederlandse eindgebruikers en Europese wederverkopers kunnen bij Carrus terecht voor nieuwe 
golfkarren (Madjax), gebruikte golfkarren (EZGO, Club Car en Yamaha), accessoires, technische onderdelen 
en accu’s.  Op locatie bij de klant of in onze werkplaatsen in Nieuwegein onderhouden we de carts en 
bouwen we deze klant specifiek af. Voor meer informatie over Carrus kijk je op www.carrus.com. 
 
Carrus bestaat uit een klein hecht team van 10 mensen die allemaal uitkijken naar een nieuwe 
accountmanager. 
 
Interesse? 
Stuur je motivatie en CV naar: saskia@goetsupport.nl of naar Carrus Carts & Parts, Overijsselhaven 20, 
3433 PH Nieuwegein, t.a.v. Saskia Story. Mocht je vragen hebben over deze vacature neem dan contact op 
met Ties Vonk: 030-2334405. 

http://www.carrus.com/
mailto:saskia@goetsupport.nl

