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Process | Energy is een compacte organisatie van waaruit ‘gepokt & gemazelde’ ingenieurs aan projecten werken. Naast inzet 

op technische projecten dragen zij ook bij aan het oplossen van complexe technische thema's. In voorkomende situaties 
ondersteunt Process | Energy opdrachtgevers met het werven & selecteren van technici op HBO/WO-niveau. 

 

Onze opdrachtgever Vandentempel, gevestigd in Hattem, net ten zuiden van Zwolle, is bijna 45 
jaar specialist in hightech meet- en testtechniek voor de gehele elektrische infrastructuur. Vanaf 
opwekking tot distributie bij eindgebruikers. Vandentempel biedt hiervoor een breed pakket aan 
mogelijkheden: meetproducten, service & onderhoud, advies, opleiding & training. 

De afhankelijkheid van elektriciteit is de laatste tientallen jaren enorm toegenomen. 
Organisaties zijn meer en meer afhankelijk van de kwaliteit van geleverde elektriciteit, eigen 
installaties en apparatuur. Dit vraagt om bedrijfszekerheid. Aan Zekerheid in Spanning draagt 
Vandentempel bij met: praktische oplossingen om te meten, service en trainingen. 
 
Door toenemende groei van activiteiten is er voor een rechtstreeks dienstverband bij 
Vandentempel behoefte aan een ondernemende: 
 

Accountmanager – Elektrotechniek – MBO+ 
Zuid-Nederland & België 

 
Wat ga je doen? 
Samen met het team collega’s voer je de volgende werkzaamheden uit: 
• Ondersteunen bij het verder positioneren van de diverse hoogkwalitatieve praktische 

oplossingen en diensten van Vandentempel in jouw deel van de Benelux 
• Verder opzetten en ontwikkelen, organiseren en verzorgen van:  

• onderhouden en uitbouwen van bestaande en nieuwe relaties 
• opleidingen en trainingen  
• beurzen en presentaties 

• Vormgeven van eigen expertise op een specialistisch niveau 
• Leren van en met collega’s en relaties 
• Actief zijn in Zuid-Nederland -Brabant, Limburg, Zeeland- en België 
• Onderhouden van het belangrijke persoonlijk contact met je collega’s. Communicatie vindt 

plaats met moderne media. Tweewekelijks ben je op het landelijk gelegen en gezellige kantoor 
in Hattem. 

 
Wie ben je? 
Je bent gedreven, ondernemend en je voelt je in de Benelux thuis bij beslissers binnen (grote) 
nutsbedrijven én (compacte) installatiebedrijven. Ook voel je je thuis onder eindgebruikers, zoals 
monteurs, asset managers en engineering afdelingen. Je wilt je verder ontwikkelen en verder 
groeien in je vak. Bij voorkeur woon je in het werkgebied. Je zoekt een degelijk en gerespecteerd 
bedrijf, waar de manier van werken wordt gekenmerkt door: eerlijk, betrouwbaar, een aloude 
reputatie, lange termijn denken, voelen, willen, doen en ook: laten.  
 
Wat breng je voor ons en onze relaties mee? 
• MBO-opleiding Elektrotechniek 
• HBO-werk- en denkniveau door aanvullende opleidingen en ervaring 
• Ervaring in het verkopen van toegevoegde waarde en in relatiebeheer 
• Operationele kennis van middenspanning is belangrijk 
• Inzicht in elektrotechnische continue monitoring van kabels en assets 
• Nederlands en Engels goed spreken en schrijven 
• Begrip van Duits en/of Frans is een pre, maar geen noodzaak  
• Bereidheid om cursussen en opleidingen te volgen 
• Jouw visie op hoe jij met relaties omgaat is essentieel. Je biedt: Vertrouwen. 
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Wat wordt jou geboden? 
Vandentempel biedt je een zelfstandige en initiatiefrijke functie binnen een stabiel en gezond 
bedrijf. Door aangename collegialiteit is er een prettig werkklimaat, waar men respect heeft voor 
elkaar. Een functie met grote zelfstandigheid, met ruimte voor eigen inbreng, een aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder leaseauto. Het team, waarvan velen als jarenlang 
verbonden zijn aan Vandentempel is enthousiast en er is ruimte, tijd en budget voor leren, 
ontwikkelen én nieuwe projecten à new ventures. 
 
Meer informatie?  
Neem contact op met Oscar Oosterhof van Process | Energy.  
Oscar is bereikbaar op: +31 6 12 85 11 44, of o.oosterhof@pesupport.nl 
 
Kijk ook gerust ook op Vandentempel, Zekerheid in Spanning:  
vandentempel.nl/nl/over-vandentempel 


