
                                                                                                                        
 

 

 

 

Accountmanager  

 

Functiebeschrijving 

Trind Cosmetics is een internationaal cosmeticabedrijf dat in 40 landen haar producten distribueert. 

In menig Europees land is Trind marktleider op het gebied van hand- en nagelverzorging. Trind 

onderscheidt zich door de zelf ontwikkelde hoogwaardige producten. 

 

Daarnaast is Trind Cosmetics ook distributeur in de Benelux van Elite Beauty. De collectie van Elite 

Beauty bestaat naast een complete make-up lijn ook uit parfums en haar – en 

huidverzorgingsproducten. 

 

De producten van Trind worden verkocht in de mooiste parfumerieën en Day Spa’s wereldwijd. 

Vanuit ons hoofdkantoor in Amersfoort werken wij dagelijks aan de productie van deze kwalitatief 

hoogwaardige consumenten producten en verzorgt ons backoffice team dagelijks alle 

administratieve werkzaamheden. 

 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een Accountmanager voor zowel het 

merk Trind als Elite. Jouw taken binnen deze rol bestaan o.a. uit: 

 

Taken 

• Verantwoordelijk voor het behalen van de omzetdoelstellingen bij zowel nieuwe als bestaande 

klanten binnen de drogisterij- en parfumeriebranche als de professionele branche.  

• De klant op een inspirerende en creatieve wijze motiveren tot een keuze voor het Trind en Elite 

productprogramma.  

• Als professionele sparringpartner meedenken met en adviseren van onze klanten.  

• Opstellen van planningen en bezoekrapportages.  

• Verkoopacties initiëren, uitwerken en realiseren.  

• Trainen van klanten over de eigenschappen en toepassingen van ons productprogramma. 

   

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties 

• HBO werk- en -denkniveau.  

• Ervaring in de drogisterij- parfumeriebranche is een must  

• Kennis van visagie is een must 

• Minimaal 3 jaar relevante verkoopervaring.  

• Uitstekende commerciële en communicatieve vaardigheden.  

• Verder ben je enthousiast, integer, gemotiveerd, betrokken, punctueel, klantgericht, 

resultaatgericht, marktgericht en ondernemend 

• Verder ben je zeer zelfstandig en zelfsturend. Je hebt een pragmatische hands-on mentaliteit, 

flexibel, proactief, resultaatgericht en doorzettingsvermogen. 

 

 



                                                                                                                        
 

 

Dienstverband/Industrie 

Soort dienstverband: Voltijd, minimaal 4 dagen per week 

 

Geïnteresseerd in bovenstaande vacature? 

Dan komen wij graag in contact met je. Mail vandaag nog jouw motivatie + CV naar pz@trind.com 

t.a.v. dhr. D. Goes. Meer informatie? Zie www.trind.com. 

mailto:pz@trind.com
http://www.trind.com/

