
 

 
 
 

VACATURE: ACCOUNTMANAGER  
 
Ben jij een echt commercieel talent met passie voor mode en sales? Dan hebben wij 
voor jou de uitdaging die je zoekt.      
 
Suit Up is dé trendzetter in de markt van modieuze bedrijfskleding. Wij werken iedere 
dag met passie voor het vak en producten waarbij alles draait om design, service en 
kwaliteit. Hippe hotels en toonaangevende retailers vragen ons om hun nieuwe 
bedrijfskleding te ontwerpen en produceren. Ons werkgebied heeft een duidelijke 
focus op de Benelux. 
 
Door ons team te versterken met een sales talent kunnen we samen verder groeien. 
De focus in deze functie ligt met name op het ontwikkelen van new business en 
relaties met bestaande klanten verder laten groeien. Als organisatie hebben we een 
lange termijn focus en bouwen een goede relatie op met onze prospects en klanten.  
 
Onze klanten zijn middelgrote tot grote organisaties en multinationals waar kleding 
een belangrijke rol heeft binnen de identiteit en merkbeleving. Jouw contactpersonen 
zijn marketing- en inkoopmanagers en directies van interessante bedrijven uit hele 
diverse branches. 
 
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor:   

• Het opbouwen en onderhouden van je eigen klantenportefeuille. 

• Business development onder doelgroepen en markten die aansluiten op het 
portfolio van Suit Up. 

• Het realiseren van persoonlijke omzet- en margedoelstellingen. 

• Meewerken aan interne verbeter projecten. 
 

DE KANDIDAAT                     
We zijn opzoek naar een kandidaat met ervaring in consultative selling. Je bent een 
strategische gesprekspartner voor onze klanten en bent succesvol in het verkopen 
van hoogwaardige concepten en producten. Je weet de behoefte van de klant 
analytisch in kaart te brengen en vertaald deze door naar succesvolle proposities 
met duidelijke meerwaarde voor de klant. Naast je affiniteit met mode beschik je 
over: 

• Minimaal 2 jaar commerciële ervaring in een B2B markt 

• Ervaring in de (bedrijfs)kleding branche is een pre, maar geen vereiste 

• Afgeronde commerciële HBO opleiding  

• Een nauwkeurige en gestructureerde werkstijl 

• Commerciële en analytische aanpak 

• Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in Nederlands en 
Engels  

• Ervaring met CRM tools 

• Ervaring met financieel/ERP pakket 

• Ervaring met MS office 



 
 
 
 
 

 
 

 
ONS AANBOD 
Suit Up biedt je een informele, uitdagende en inspirerende bedrijfscultuur waar 
flexibiliteit, initiatief en pro-activiteit wordt gewaardeerd. Je bent werkzaam in een 
snel groeiende organisatie met enthousiaste collega’s waarin je de mogelijkheid krijgt 
om jezelf te blijven ontwikkelen. Verder bieden we: 
 

• Marktconform salaris met een aantrekkelijke bonusstructuur. 

• Laptop 

• Telefoon- en reiskostenvergoeding  

• Opleidings- en trainingsmogelijkheden en persoonlijke coaching 

• Doorgroei mogelijkheden met een auto en telefoon van de zaak 
 

CONTACT 
Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
info@suitupnow.nl onder vermelding van “SALES BUITENDIENST”  
 
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Evert van Bergen, tel. 
076-5328764. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


