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Formulier functiebeschrijving en functie-eisen 
 
Functiebeschrijving 

Naam functie: Accountmanager Caparol  

Afdeling: Buitendienst  

Functieniveau: MBO/HBO 

Taken: 

 

 

 

 

Het optimaal ondersteunen van de geselecteerde 

Caparol dealers en in teamverband samenwerken 

met deze externe partijen. 

Het uitvoeren en coördineren van alle mogelijke 

promotionele werkzaamheden bij en met de Caparol 

dealers.  

Plegen van acquisitie. 

Relatiebeheer van bestaande klanten en het 

uitbouwen van focusklanten.   

Het coördineren van gemaakte afspraken met 

klanten.  

Het opstellen en uitvoeren van ‘jaarplannen’ bij 

focusklanten. 

In staat zijn zelfstandig een marktbewerkingsplan op 

te stellen, dit te beheren, uit te voeren en te 

presenteren aan stakeholders. 

Het opstellen, uitbrengen en coördineren van project 

adviezen en project begeleidingsrapportages. 

Adviseren aan diverse relaties.  

 

Bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden: 

Het opzetten van verschillende verkoopactiviteiten.  

Het verkrijgen van opdrachten voor werkuitvoering 

met Caparol producten.  

Het ondersteunen van applicatiebedrijven en 

opdrachtgevers.  

Het actief promoten van het merk Caparol.  

Het coördineren van projecten.  

Behalen van de targets.  

Verantwoordelijk voor het ‘jaarplan’, de daaruit 

volgende activiteiten en doelstellingen. 
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Leidinggeven / coördineren: Het coördineren van specifieke productgroep 

georiënteerde activiteiten.  

Specifieke secundaire 

arbeidsvoorwaarden: 

Een bonussysteem is een onderdeel van de 

arbeidsvoorwaarden 

Bijzonderheden: Het begeleiden van klanten (fabrieksbezoeken etc.)  

Het houden van productpresentaties.  

Het intensief samenwerken met collegae van DAW 

Nederland. 

Begeleiding tijdens beurzen/vakdagen.  

  

Functie-eisen 

Vooropleiding:  MBO/HBO (schilder-bouw-commerciële opleiding) 

Vakopleiding: Up-to-date vakkennis schilderwerk of bouwkunde 

evenals een relevante commerciële basis. Beheerst 

alle relevante marktthema’s. 

Ervaringskennis: Minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie.  

Vaardigheden:  Goede sociale vaardigheden 

Commerciële vaardigheden  

Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel 

mondeling als schriftelijk.  

Beheersing van de Duitse en/of Engelse taal is een 

pre.  

In staat zelfstandig en resultaatgericht te werken. 

Het kunnen werken met moderne software 

applicaties en digitale communicatie is een must. 

Persoonlijke eigenschappen:  Communicatieve vaardigheden.  

Stressbestendig, initiatiefrijk, resultaat- en 

klantgericht, geen 9 tot 5 mentaliteit.   

Ondernemend en integer. Team player. 

Relatiebouwer/netwerker. In staat mensen te boeien 

(inhoud en waarde toevoeging) en te binden 

(persoonlijke vaardigheden, vermogen tot animeren, 

sociaal maatschappelijk breed georiënteerd en 

communicatief) 

  


