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OVER ONS 

PLIXXENT biedt innovatieve technologieën op basis van polyurethaan. Als specialist voor standaardoplossingen 

en op maat gemaakte systemen, begeleiden wij onze klanten door de gehele waardeketen – van het eerste consult 

tot en met de aftersales ondersteuning. Diepgaande knowhow bij de ontwikkeling, productie en verwerking van 

polyurethaan, flexibiliteit bij de inkoop van grondstoffen en een Europees team met tientallen jaren ervaring maken 

ons tot een betrouwbare, hoogwaardige partner, en een aantrekkelijke werkgever met een breed scala aan 

carrièremogelijkheden.  

 

De PLIXXENT Groep – opgericht in 2019 vanuit de systeemhuisafdeling van Covestro – bevindt zich momenteel in 

de opstartfase. Samen met een zeer gemotiveerd team van ongeveer 250 medewerkers op locaties in Duitsland, 

Denemarken, Italië, Spanje en Nederland werken we op een hoog niveau.  

 

PLIXXENT werkt met regioteams. De regio West bestaat uit een afdeling accountmanagers en een afdeling inside 

sales, in totaal zes medewerkers. Gezien de leeftijdsopbouw zijn we op zoek naar een Junior Accountmanager 

die klaar is voor een eerste of tweede stap in de carrière, nieuwe accenten wil leggen in het Salesteam en de ambitie 

heeft om door te groeien naar Senior Accountmanager.  

 

 

JOUW NIEUWE UITDAGING 

Als Junior Accountmanager ben jij werkzaam op onze locatie in Foxhol, Groningen en bezig met alles voor de 

(potentiële) klanten van PLIXXENT. Je specialiseert je in de klanten uit regio West en werkt samen met ervaren 

Senior Accountmanagers en medewerkers van de afdeling Order Management. Samen ontdekken jullie waar de 

kansen liggen en hoe je deze het best kunt benutten.  

 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:  

▪ Het beheren en ontwikkelen van bestaande klanten in de regio West; 

▪ Het klantenbestand in de regio uitbreiden en tussenpersonen benaderen; 

▪ Bewaken, faciliteren en optimaliseren van commerciële relaties en verkooppatronen van klanten; 

▪ Zorgdragen voor een optimale klanttevredenheid om de winstbijdrage te maximaliseren; 

▪ Analyseren van het huidige klantenbestand om kansen, uitdagingen en bedreigingen te identificeren; 

▪ Volgen van de relevante ontwikkelingen in jouw regio;  

▪ Rapporteren aan de Manager Sales.  

 
 

WAT NEEM JE MEE  

▪ Je hebt een afronde HBO- of WO-opleiding met voorkeur in een technische richting;  

▪ Je hebt kennis van Polyurethaan;  

▪ Je hebt affiniteit met Marketing, Sales en Chemie; 

▪ Je bent creatief, competatief en ondernemend; 

▪ Je neemt graag verantwoordelijkheid; 

▪ Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift. Andere talen is een pré. 
 

 

WAT JIJ KAN VERWACHTEN 

Bij PLIXXENT bieden wij jou een ultramoderne werkomgeving en alle voordelen van een middelgroot, internationaal 

bedrijf in opstartmodus. We bieden je de vrijheid om eigen ideeën uit te spreken en verantwoordelijkheden op je te 

nemen. Bij PLIXXENT heerst een informele en collegiale sfeer.  

 

 

MAAK DEEL UIT VAN ONS TEAM 

We kijken uit naar jouw sollicitatie! Solliciteer en stuur je CV met motivatie (als PDF-bestand) vóór 22 maart a.s. 

naar: career@plixxent.com 
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