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Technical Commercial Account Manager 
 
Separations Analytical Instruments, gevestigd in H.I. Ambacht, is ruim 25 jaar actief in verkoop, installatie, onderhoud 
en service van apparatuur en toebehoren voor (U)HPLC, Capillaire-, Preparatieve-, Bio-chromatografie en automa-
tisering van Online Solid Phase Extraction. Installatie en service van de ‘High Performance Liquid Chromatography’  
systemen worden aangeboden met applicatie, ondersteuning en training. Daarnaast bieden wij Instrument Qualification 
(IQ), Operational Qualification (OQ) en Performance Qualification (PQ) aan.

Separations biedt samen met haar zusterfirma SerCoLab binnen de Beneluxmarkt een breed en hoogwaardig gamma  
aan systemen en producten aan. Als onafhankelijke organisatie  zijn we in staat om de beste en meest duurzame 
oplossing aan onze klanten te bieden. 

Om ons Sales team te versterken zoeken we een:

Technical Commercial Account Manager Chromatografie 
 
Functie: 
 
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van onze bestaande klantenportefeuille in Nederland.  
Je gesprekspartners zijn managers van analytisch chemische, en  klinisch/farmaceutische laboratoria, analisten en 
inkopers. Verder werk je, in nauwe samenwerking met onze product specialist en service afdeling, de ideale oplossingen 
uit voor onze klanten. 

Uw profiel: 
Je hebt een HBO/MBO+ opleiding, ervaring in de chromatografie is een pre. Je bent klantgericht, flexibel en beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden. Je combineert technische kennis met verkooptalent. Je hebt doorzettingsvermo-
gen en werkt zelfstandig, waardoor je in staat bent je commerciële doelen te bereiken. 

Wij bieden u:
  
Je een boeiende en afwisselende commerciële functie met afdoende flexibiliteit. Je blijft op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in ons vakgebied, door de directe contacten met klanten en partners/leveranciers. Je werkt in een open 
en dynamische werksfeer met ruimte voor initiatief binnen een stabiele en groeiende groep. Verder bieden we je uitstek-
ende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, afgestemd op de functie en je prestaties.
 Interesse? Grijp uw kans en stuur vandaag nog uw CV en begeleidend schrijven naar: 

Separations Analytical Instruments bv
t.a.v. Marc Vermeiren
marc@separations.nl

Veersedijk 59
3341 LL  H.I. Ambacht


