
WIJ ZIJN 
FINCO FUEL 
GROUP 

WIJ ZOEKEN 
EEN SENIOR 
ACCOUNT-
MANAGER

FinCo Fuel is een van oorsprong Nederlandse brandstofleverancier en levert brandstoffen 
aan groothandel en zakelijke eindgebruikers in wegtransport en scheepvaart in Nederland, 
 Duitsland en Zwitserland. FinCo Fuel heeft een open, informele cultuur met korte communicatie 
lijnen en een ‘nononsense’ mentaliteit. Met ruim 180 medewerkers vormt het team van FinCo 
Fuel een hechte en betrokken club. Als jonge organisatie speelt FinCo Fuel in op de vele uit
dagingen van de energietransitie door een voortrekkersrol te vervullen in de verdere reductie 
van CO2uitstoot. Om deze ambitieuze bedrijfsdoelstellingen te realiseren zijn we op zoek naar 
nieuw talent: ondernemende mensen die samen met ons de toekomst van de Internationale 
transportsector willen vormgeven. 

Vanuit jouw rol als Senior Accountmanager maak je deel uit van de afdeling Wholesale. Je 
bent verantwoordelijk voor het opstellen van de verkoopstrategie en de uitvoering hiervan 
richting de (middel)grote accounts van FinCo Fuel. Jouw klantenportefeuille is goed voor 
ca 60% van het totale wholesale volume. Je geeft in deze functie leiding aan twee andere 
salescollega’s. We adviseren en begeleiden onze klanten op het gebied van duurzaamheids
vraagstukken zoals mogelijkheden voor CO2reductie, het invullen van de bioverplichtingen 
en de bijbehorende wet & regelgeving. Hiervoor is een nauwe samenwerking met de 
collega’s van Sales support en de Bio/Renewables afdeling van groot belang, zodat wij 
dicht bij onze klant blijven staan. 

JE BLINKT UIT IN:
• Je bent ondernemend, ziet nieuwe kansen en weet 

daar in overleg met de organisatie en je team invulling 
aan te geven;

• Het maken van verbinding – bij onze klanten en binnen 
FinCo. Je bent flexibel en communiceert gemakkelijk 
binnen alle lagen. Je bent je bewust van je handelen in 
meerdere resultaatgebieden;

• Het aanbrengen van structuur in bestaande sales-
processen en het implementeren van nieuwe processen 
zodat de afdeling zaken voor elkaar krijgt voor onze 
klanten.

WE VERWACHTEN VAN JOU:
• Je bent in het bezit van minimaal een HBO-diploma 

bijvoorbeeld: Commerciële Economie;
• Je hebt minimaal 5–10 jaar relevante werkervaring;
• Goede communicatieve vaardigheden, een multitasker 

met een hands-on mentaliteit;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je hebt ruime ervaring in de wereld van brandstoffen en 

tankopslag;
• Beheersing van gebruikelijke Microsoft Office pakketten.

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN:
Je werkt vanaf ons nieuwe, energiezuinige en 
huiselijke hoofdkantoor in Rotterdam dat goed 
bereikbaar is met OV en eigen vervoer. Je werk-
zaamheden lopen uiteen van servicegerichte 
contacten met onze klanten, tot leidinggeven aan 
je team, en de rest van de organisatie mee te 
nemen in de verkoopstrategie van FinCo.
 
Onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden:
• Een fulltime functie op basis van 40 uur per week;
• Een jaarcontract met de intentie tot verlenging 

voor onbepaalde tijd;
• Een passend salaris op basis van je ervaring, 

kennis en expertise;
• Een pensioenregeling, waarvan FinCo Fuel twee 

derde betaalt;
• Veel kansen voor verdere ontwikkeling en 

opleiding;
• Een uitgebreide, gezonde lunch;
• Leaseauto;
• 25 vakantiedagen;
• Een fijne open cultuur.

Herken jij jezelf in deze vacature voor Senior Accountmanager in Rotterdam? Solliciteer dan op 
deze vacature. Neem contact op met onze HR Business Partner Femke Schuermans via WhatsApp of 
telefoon via 06-822 614 87 of per mail via vacatures@fincofuel.com.

 

We fuel your ambition fincofuel.com


