
All Special Products ASP B.V. is al ruim 17 jaar gespecialiseerd leverancier in 
hoogwaardige verspanende gereedschappen, tooling en toebehoren voor de 
metaalindustrie. 

 

ASP is een jong dynamisch bedrijf waar momenteel 4 medewerkers hun klanten 
optimaal van dienst zijn en waar service hoog in het vaandel staat. ASP staat garant 
voor  klantgerichtheid, innovatie, precisiewerk en kwaliteit; kortom 100% klanten 
tevredenheid. 

 

 

Het succes van ASP en daarmee die van de vertegenwoordiger vindt zijn oorsprong 
in het uitgebreide productenassortiment, van zeer gerenommeerde merken. 
Waaronder Arno Werkzeuge, onze hoofdvertegenwoordiging sinds 2004 en exclusief 
voor Nederland. Momenteel anno 2020 is Arno Werkzeuge wereldwijd gevestigd in 
meer dan 60 landen. Daarnaast bezitten we nog een aantal merken welke we 
exclusief verkopen op de Nederlandse markt.  

 

 
Wegens groei zijn wij voor uitbreiding van ons team, momenteel op zoek naar een: 

 

 
 

Accountmanager 

Regio Nederland 

  

 
Als vertegenwoordiger ben je het visitekaartje van ASP. Je bent verantwoordelijk 
voor het behoud van bestaande en de werving van nieuwe klanten in je regio. Je 
klanten zijn metaalbewerkingsbedrijven in de verspaningsindustrie. We hebben een 
uitgebreid assortiment: je verkoopt o.a. gereedschappen t.b.v. frezen, draaien, boren 
en steken, als ook spangereedschappen en overige toebehoren voor machines.  

 

 

 



ASP biedt:  

- Een uitdagende baan; 
- Uitzicht op een vast contract; 
- Een goed salaris in combinatie met een aantrekkelijke bonusregeling; 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
- CAO van de technische groothandel; 
- Jouw succes is ons succes. Je kunt rekenen op een uitgebreid leertraject en 

goede begeleiding.  

 

 

Functie eisen:  

- MBO werk- en denkniveau; 
- Je legt gemakkelijk contact, je wilt scoren; 
- Je bent spontaan, enthousiast, zelfverzekerd en een doorzetter; 
- Hebt technisch inzicht en affiniteit met metaalbewerking; 
- Bent leergierig,  “to the point”, werkt zelfstandig en hebt een planmatig inzicht; 
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, de klant is koning; 
- Kortom je bent een geboren verkooptalent met passie voor de metaalindustrie. 

 

 

 
 

Heb jij interesse in deze functie? 
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV!  
Je kunt reageren via mail: robin@asp-arno.nl.  
Voor vragen en meer informatie over de functie van vertegenwoordiger neem je 
contact op met Robin Vinck op nummer 040-2301894  

 
 
Trefwoorden: Vertegenwoordiger - Vacature - MBO - Commercieel - Verkoop - Industrie Metaal - 
Noord-Brabant - Eindhoven -  
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


