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Vacature:  Accountmanager 
 
Wie zijn wij: 

ML Systems is een energiek bedrijf dat voorziet in audiovisuele middelen en oplossingen. Dit wordt zowel 
gedaan in de vorm van verhuur als in de vorm van verkoop en installatie. 

 
De functie: 

Als accountmanager bij ML Systems ben jij door jouw oplossingsgerichte, creatieve, maar ook commerciële 
manier van denken in staat om de “wens/droom” van de klant te vertalen in een technisch realiseerbare 
oplossing.  
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk om van de aanvraag tot een voor de klant spetterend 
eindresultaat te komen. Daarnaast ook zorg te dragen voor de correcte vastlegging en documentatie van het 
benodigde papierwerk. 

 
Wat verwachten wij van jou: 

 MBO/HBO werk- en denkniveau 
 Ervaring met technische materialen (licht, geluid en video) is een pré 
 In het bezit van B rijbewijs  
 Je bent collegiaal, flexibel en zelfstandig 
 Goede beheersing Nederlandse taal 
 Je bent bereid om incidenteel buiten kantoortijden en in het weekend te werken 
 Je bent woonachtig in een straal van 25 km rond om de standplaats 

 
Wat wij jou bieden: 

 Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving 
 Een informele organisatie met een klein team vaste professionals 
 Ruimte voor eigen initiatief 
 Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 
 Een marktconform salaris 

 
Standplaats: 

Walserij 3h te Noordwijkerhout. 
 
Solliciteren:  

Lijkt deze functie je leuk, stuur dan je CV met motivatiebrief voor 26 november 2018 naar info@mlsystems.nl 
met in het onderwerp: ‘Vacature Accountmanager’. 
Eventuele vragen kunnen ook naar bovenstaand adres gestuurd worden. 

 
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


