
VELTMAN UITGEVERS/VELTMAN DISTRIBUTIE zoekt 
Accountmanager m/v (fulltime – 38 uur) 

 

 

Locatie  

Noord-Oost Nederland 

 

 
Functieomschrijving 

Voor de regio Noord-Oost Nederland (provincies; Groningen, Friesland, Drenthe 

Overijssel, Flevoland) zijn wij op zoek naar een Accountmanager, die zelfstandig te werk 

gaat. Als Accountmanager ben je commercieel verantwoordelijk voor deze regio, je 

verkoopt Nederlandse titels, Buitenlandse titels en boekgerelateerde producten. Tevens is 

het de bedoeling dat jouw gebied wordt uitgebreid door op zoek te gaan naar nieuwe 

afzetmogelijkheden. Je bent in staat op maat gemaakte adviezen te geven en uiteraard 

houd je de ontwikkelingen bij. Eén dag in de week, veelal de maandag, ben je op kantoor 
in Utrecht voor de administratieve werkzaamheden en werkoverleg. 

 

Jouw werkzaamheden zijn: 

 Het vertegenwoordigen en promoten van het totale boekenassortiment 

(Nederlandse titels en Buitenlandse titels) en boekgerelateerde producten, bij 

boekhandels, musea, kookwinkels en overige, 

 Onderhouden en uitbouwen van de relaties met deze afnemers, 

 Realiseren van optimale aanwezigheid van het assortiment, 

 Realiseren van de gestelde (verkoop)doelstellingen, 

 Het verkennen van de markt en zorgen voor het leggen van nieuwe contacten met 

potentiële klanten,  
 Uitvoeren van alle bijkomende administratieve werkzaamheden. 

 

Functie-eisen 

Jouw profiel: 

 HBO werk- en denkniveau 

 Minimaal 38 uur 

 Commerciële inslag en passie voor sales 

 1 tot 3 jaar ervaring in het boekenvak, buitendienstervaring is een pré 

 Je bent gedreven, communicatief vaardig, servicegericht, verantwoordelijk, 

enthousiast en zelfstandig 

 Geen 9 tot 5 mentaliteit 

 In bezit van rijbewijs B 
 Woonachtig in de regio Zwolle. 

 

 

 

 



 

Bedrijfsprofiel 

 
Veltman Uitgevers 

Veltman Uitgevers, opgericht in 2001, is een algemene uitgeverij gevestigd in Utrecht. 

Veltman Uitgevers is een succesvolle uitgeverij op het gebied van koken, kind, tuin & 

natuur, dieren, hobby & vrije tijd, sport, geschiedenis, reizen, esoterie en gezondheid. 

Het fonds bestaat uit ruim 1000 titels en wordt onder andere verkocht bij boekhandels, 

kookwinkels, speciaalzaken en musea. 

 

 
Veltman Distributie                       

Veltman Distributie, opgericht in 2014, is een onafhankelijke distributeur van boeken en 

boekgerelateerde producten. Veltman Distributie importeert tevens buitenlandse titels  

(Engels-, Duits-, Spaans- en Franstalig). Wij verzorgen de verkoop voor diverse 

uitgeverijen en bieden daarbij een vaste vertegenwoordiging voor het complete fonds. 

Onze klanten zijn uiteraard de boekhandels, maar ook branchevreemde kanalen. Bij 

diverse branchevreemde kanalen maken wij assortimenten ‘op maat’, waarbij we uit de 

verschillende fondsen van onze uitgevers, de buitenlandse titels en boekgerelateerde 

producten kunnen putten.  

 

Kijk voor meer informatie over onze bedrijven en producten op: www.veltman-

uitgevers.nl en www.veltmandistributie.nl 

 

 

Is je interesse gewekt en is deze uitdagende baan helemaal op jouw lijf geschreven, dan 

gaan we graag een gesprek met je aan om het bedrijf en de functie verder toe te 

lichten. Solliciteren kan door een mail te sturen naar info@veltman-uitgevers.nl, t.a.v. 

afdeling personeelszaken. 

Veltman Uitgevers BV/Veltman Distributie BV 

Energieweg 3 

3542 DZ Utrecht 
0346 – 284 242 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

 
 

 


