
WANTED: Internationaal Accountmanager FFWD
“grensverleggende, sportieve ondernemer die ons merk internationaal op de
kaart zet”
13 APRIL 2017, ZWOLLE, THE NETHERLANDS

SUMMARY

Om de groei van FFWD wereldwijd verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een internationaal

accountmanager.

Je doelstelling is om Fast Forward Wheels internationaal in iedere markt optimaal te laten
vertegenwoordigen door een netwerk van partnerdistributeurs. Deels zijn dit bestaande partners en
anderzijds zal je nieuwe distributeurs moeten zoeken. De distributiepartners worden ondersteund
vanuit ons hoofdkantoor te Zwolle. Jij bent als internationaal accountmanager het eerste
aanspreekpunt. Samen met deze distributeurs en onze marketingafdeling ben je verantwoordelijk
voor het realiseren van de ambitieuze sales- en marketingdoelstellingen.

Op basis van het door jou opgestelde salesplan leg je samen met de distributeur de doelstellingen
vast. Daarvoor dien je de markten goed te kennen en kritisch te kijken naar onze vertegenwoordiging
in de diverse landen. Je bent ongeveer twee derde van je tijd aan het reizen en bezoekt beurzen,
evenementen.

Wat zoeken wij?

Een sportieve enthousiasteling met internationale B2B saleservaring op retail/distributieniveau;
Ondernemers- en pioniersmentaliteit;
Kennis en ervaring in de (internationale) fietsmarkt
HBO werk- en denkniveau;
Commerciële daadkracht;
Iemand die zelfstandig en proactief is;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Communicatief en organisatorisch sterk, met respect voor andere culturen.

Herken jij jezelf in bovenstaande functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Rik van Putten via
rik@ffwd.com
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Rik van Putten
Marketing Manager 

rik@ffwd.com

SPOKESPEOPLE

ABOUT FAST FORWARD WHEELS

Building fast, strong carbon wheels: that was our goal as we started our company FFWD Wheels in the year of
2006. Craftsmanship, high quality and durability are our most important values. In a few years of time FFWD
Wheels has grown into a company with a global distribution network and a solid reputation.

All FFWD Wheels are handmade at our company in the Dutch town of Zwolle. Our wheel builders pay close
attention to every wheel. This leads to wheels which are feather light and strong as iron: FFWD Wheels are no
mass product. FFWD Wheels are of high quality, hand built in the Netherlands.

FFWD Wheels does not only produce high-end wheels for the Road, we also build wheels for the Track,
Cyclocross, Triathlon and MTB.
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