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B2B Account Manager 
 
Hunter, prospector van grote accounts, moedig, hardwerkend, gemotiveerd, autonoom, 
georganiseerd, rigoureus, geloofwaardig, gepassioneerd en enthousiast. 
 
Fullmark is een toonaangevend bedrijf in volle groei – kom jij ons team versterken? 
 
Door betekenis te geven aan veiligheid, werkt Fullmark aan menselijke factoren en aan gedrag om 
bedrijven te helpen hun veiligheidscultuur te versterken en zo het aantal arbeidsongevallen te 
verminderen. 
 
Fullmark is marktleider in zijn sector en beschikt over meer dan 3.500 klanten. Een bedrijf met een 
echte "startup"-geest, maar ook met 35 jaar ervaring in het ontwerp, de productie en de verkoop van 
communicatie-, opleidings-, consultancy- en bewustmakingstools, voornamelijk gericht op Safety 
Managers, HR Managers en Operations Managers van industriële bedrijven (grote accounts met 
minstens 100 à 200 werknemers). 
 
Met onze exclusieve "SMART-Safety"-methode helpen wij bedrijven een winnende 
bewustwordingsstrategie op te zetten om risico's en PSR te voorkomen en daarmee het aantal 
arbeidsongevallen te verminderen. 
 
Jouw profiel 
 
Getalenteerde vertegenwoordiger met minstens 3 jaar (succesvolle) ervaring in B2B Account 
Management.  

Wij zijn op zoek naar een verkoper die in staat is om een echte analyse van de situatie uit te voeren en 
de behoeften van de klant te begrijpen en die het talent heeft om een oplossing op maat van de 
behoeften van de klant te ontwikkelen en met enthousiasme te presenteren.  

Het is ook essentieel om met succes effectieve face-to-face onderhandelingen te kunnen voeren met 
vertegenwoordigers van het management om een nauwe en duurzame samenwerking met de klant te 
ontwikkelen. 

 
Ons aanbod 
 
Wij bieden een aantrekkelijk verloningspakket (vast + variabel + bedrijfswagen).  
Je werkt in een gebied dicht bij huis.  
 
Indien deze functie jou interesseert en je de uitdaging wenst aan te gaan, aarzel dan niet om jouw 
sollicitatie (volledig CV + motivatiebrief) toe te sturen naar ps@fullmark.be ter attentie van Patrick 
Schreck. 
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