
ACCOUNTMANAGER 
(NOOD)VERLICHTING

Hoogaerts Lichttechniek is specialist in project-
verlichting en verzorgt verlichting voor onder meer
ziekenhuizen, scholen, sporthallen, kantoren,
winkels, hotels en gevangenissen. Van een aantal
internationaal gerenommeerde merken zijn wij de
exclusieve importeur in Nederland. Dit unieke
aanbod zorgt ervoor dat we ons kunnen onder-
scheiden in de markt. Met name op het gebied van
noodverlichting blinkt Hoogaerts Lichttechniek uit
door de samenwerking met het Finse Teknoware. Wij
zijn de enige in Nederland die de hoogwaardige en
duurzame noodverlichtingsproducten van dit merk
mogen verkopen. Als accountmanager
(nood)verlichting ga je onder andere dit exclusieve
merk breder in de markt zetten.
 
Daarnaast werk je zelfstandig aan het opbouwen en
beheren van nieuwe relaties die advies nodig
hebben met betrekking tot hun verlichtingsvraag.  
Dit kan op het gebied van nieuwbouw of project-
bouw zijn, maar ook bij renovatie en herinrinchting
van bestaande panden of modernisering van de
huidige lichtplannen.

Ervaring in de verlichtingsindustrie en/of
(project)bouw is dan ook een plus, maar meer nog
zoeken we iemand die projectontwikkelaars,
architecten, interieurontwerpers en elektro-
technische adviseurs kan overtuigen te kiezen voor
onze producten. 
 
Als accountmanager (nood)verlichting ben je vooral
werkzaam in midden-Nederland. Je zoekt en bezoekt
(potentiële) klanten en projecten. Het team van
Hoogaerts Lichttechniek staat je hierin bij met back-
up en ondersteuning vanuit ons kantoor in Zundert.
Uiteraard zorgen wij ervoor dat je de beschikking
hebt over een auto van de zaak, telefoon en laptop.
Daarnaast bieden we uitstekende arbeidsvoor-
waarden en salaris, waarover we je graag meer
vertellen tijdens een persoonlijk gesprek.
 
Ben jij degene die we zoeken? Of wil je meer
informatie over deze functie?  Neem dan contact op
met Jos Hoogaerts voor meer informatie. 
 

H O O G A E R T S  L I C H T T E C H N I E K  B V  Z O E K T

Ben jij een uitstekende netwerker? Een gepassioneerd adviseur? En heb je een goed
oog voor zowel details als het grotere geheel? Dan is Hoogaerts Lichttechniek op zoek

naar jou! Wij hebben een vacature voor een gedreven

die een eigen netwerk van nieuwe opdrachtgevers gaat opbouwen
en bestaande klanten adviseert bij nieuwe projecten.

Accountmanager (nood)verlichting - fulltime

Telefoon: 076 5974424  - Mail: info@hoogaerts.nl - Website: www.hoogaerts.nl


