
Koster en van Kooten is voor Flexim Instruments Benelux BV op zoek naar een: 
Accountmanager Zuid 

Wat ga je doen als Accountmanager? 
Als technologische leider op het gebied van clamp on flowmetingen zet FLEXIM 
voortdurend de standaard. Onze clamp-on ultrasone FLUXUS meetsystemen 
meten vrijwel alles dat stroomt, zowel vloeistoffen als gassen. 
Als Accountmanager voor de regio Zuid ben je verantwoordelijk voor de verkoop 
van deze systemen binnen Noord Brabant, Limburg en Luxemburg. Daarnaast 
verleen je ondersteuning aan de Belgische agent.  
De regio zal ontwikkeld moeten worden, dus er zit een sterk new business 
development component aan de functie. De oplossing die Flexim biedt met haar 
clamp-on ultrasone meetsysteem levert is vaak in de aftermarket. Wanneer er bij 
een (eind)klant een probleem ontstaat en dit snel en adequaat opgelost dient te 
worden. Het komt dus vaak voor dat je in de fabriek bij de klant staat om het 
technische advies te verlenen. Te testen en de klant direct te helpen. Het is van 
belang dat je veel affiniteit met de proces techniek hebt en erg service verlenend 
bent. De klant is koning! 

Waar kom je als Accountmanager te werken? 
FLEXIM heeft een sterke wereldwijde aanwezigheid met 19 vestigingen in Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië, evenals een uitgebreid netwerk van 
vertegenwoordigers. Bij het hoofdkantoor in Berlijn wordt momenteel een zeer 
modern productie- en ontwikkelingscentrum gebouwd, volledig in lijn met een 
duurzaam energieconcept. 
Binnen Nederland is het team nu 11 man groot en een heel hecht team. Het sales 
team bestaat nu uit 2 accountmanagers en de managing director.  

Wat breng je mee als Accountmanager? 
De functie vereist een zekere mate van autonomie en zelfstandigheid. Je krijgt de 
vrijheid om op jouw manier te werken en succes te behalen. Je vindt het leuk om 
(nieuwe) klanten te benaderen en met de klant mee te denken/te adviseren wat de 
beste oplossing is. Daarom is een hbo werk- en denkniveau met een basis in 
proces instrumentatie erg belangrijk om op een goed niveau te schakelen met de 
gesprekspartners. 

Geïnteresseerd in de functie van Accountmanager bij Flexim? 
Ben jij enthousiast over deze vacature en wil graag aan de slag als 
Accountmanager bij Flexim Instruments Benelux BV? Dan zijn zijn wij op zoek naar 
jouw! Solliciteer via de sollicitatiebutton en laat daar jouw CV achter. Voor vragen 
neem gerust contact op met Niels van Kooten op 06-41370778 of via de mail; 
niels@kosterenvankooten.nl


