
 

 

Word jij onze 27e SALM EN KIPP-er?  

 

Account Manager Laboratoriumapparatuur  
(Noordwest-Nederland, full time) 
 

Houd je van een persoonlijke benadering, wil je geen nummer zijn en heb je een hekel aan 
dagelijkse forecast’s en Excel bestanden, dan zoeken we jou! 
 
SALM EN KIPP levert al bijna 120 jaar apparatuur en diensten aan laboratoria. Binnen ons 
familiebedrijf vinden wij werkplezier, humor en sfeer belangrijk.  
 
Als Account Manager ben je verantwoordelijk voor jouw “eigen winkel” met een breed portfolio aan 

hoogwaardige apparatuur voor laboratoria. Je wordt blij van de verkoop van apparatuur en het 

geven van goede en eerlijke adviezen aan onze klanten. Je vindt het leuk om onze klanten te 
bezoeken en een goede relatie op te bouwen. Je bepaalt je eigen agenda en werkt samen met je 
collega’s van de afdeling Customer Support, Marketing en Service en uiteraard met onze 
leveranciers. 
 

Je voelt je thuis binnen een team van 26 medewerkers die met heel veel plezier samenwerken. 
Binnen het team is jouw input van belang en is er ruimte voor jouw eigen ideeën. Je werkgebied 
wordt Noordwest-Nederland (van Groningen tot Utrecht, ten westen van Utrecht). 
 
Wij vragen 
 Sterk ontwikkelde commerciële en communicatieve vaardigheden. 
 Bij voorkeur een HBO-opleiding of vergelijkbaar door ervaring. 

 Kennis van het laboratorium is wel heel praktisch voor deze functie. 
 Gezien je contacten met leveranciers is naast Nederlands de Engelse taal belangrijk. 

 

Wij bieden 
 Een zelfstandige, uitdagende en veelzijdige functie. 
 Een informele werksfeer met gezellige collega’s. 
 Internationale contacten met onze leveranciers. 

 Korte communicatielijnen. 
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
 Een marktconform salaris. 
 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden 

(o.a. leaseauto, iPhone, iPad, laptop en een goede pensioenregeling). 
 

Nieuwsgierig of direct reageren? 

Spreekt dit alles jou aan? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie en jouw cv naar: 

Michiel Godschalk, Commercial Director, m.godschalk@salm-en-kipp.nl  

Nieuwsgierig? Bezoek onze website: www.salmenkipp.nl of neem contact op met  

Michiel Godschalk m.godschalk@salm-en-kipp.nl of bel 0346-269090. 

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

SALM EN KIPP is voor haar Nederlandse en Belgische klanten al 119 jaar de vertrouwde partner voor zorgeloos 

functionerende laboratoriumsystemen. Onze opdrachtgevers zijn universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en de 

industrie. Bij ons familiebedrijf in Breukelen heerst een cultuur van vertrouwen, eerlijkheid, humor en vriendelijke, oprechte 

aandacht voor elkaar. Technologisch advies en servicegerichtheid staan daarbij hoog in het vaandel. 

 

SALM EN KIPP Tel. +31(0)346 26 90 90 www.salmenkipp.nl info@salm-en-kipp.nl 

X-pert in Laboratoriumapparatuur 

 


