
 

 

Dymato opgericht in 2004 is een jonge en dynamische organisatie en succesvol leverancier van een 

aantal toonaangevende merken metaalbewerkingsmachines en collaboratieve robots. Dymato wordt 

gekenmerkt door korte communicatielijnen en een informele werksfeer.  

Ons deskundig team draagt zorg voor het complete proces van advisering, financiering, verkoop, 

opleiding, installatie en service. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. 

Dymato wordt als vooraanstaande vertegenwoordiger door de fabrikanten van machines ook 

betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Dit heeft al geleid tot diverse internationale 

erkenningen voor Dymato. 

Met ons leveringsprogramma, de know-how van productietechnologie, uitstekende faciliteiten en 

het streven naar perfectie in de dienstverlening, heeft Dymato in de markt een belangrijke positie 

ingenomen. 

Wij zijn ter versterking van ons team van Dymato Automation B.V. op zoek naar een:  

Accountmanager  

Het betreft hier een fulltime functie waarin je zelfstandig eindverantwoordelijk bent voor het in de 

markt zetten en verkopen van de robots van Hanwha Robotics.  

Sinds 1 maart 2018 zijn wij exclusief dealer van Hanwha Robotics, namens dit Zuid-Koreaans 

techbedrijf verkopen we in de Benelux ‘collaborative robots’, flexibele robots die in 

productieomgevingen veilig tussen en met mensen samen werken. Daarmee is een revolutie 

aanstaande: in de productie, in de automatisering en op de werkvloer.  

Wil jij namens Dymato het verhaal van de ‘robotrevolutie’ aan bestaande en nieuwe klanten 

vertellen?  

Dit doe je o.a. door het acquireren van nieuwe zakelijke relaties. Als accountmanager adviseer je 

onze relaties hoe zij succesvol een robot kunnen integreren in hun bedrijf. Hiervoor werk je nauw 

samen met onze Product Specialist Robotics.  

Tevens ga je actief verder met het uitbouwen van ons netwerk van system integrators en ben jij onze 

ambassadeur op beurzen en events.  

Je onderhoudt actief contact met Hanwha Robotics om gevraagde ontwikkelingen vanuit de diverse 

markten mede te realiseren.  

In deze sales rol ben je eindverantwoordelijk voor de omzet van Dymato Automation B.V.  

 

 



Wat verwachten wij van de Accountmanager? 

 Afgeronde technische Hbo opleiding 

 Je kan zelfstandig werken en bent resultaatgericht 

 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal 

 Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent daadkrachtig 

Wij bieden: 

Uitdagende rol bij een toonaangevende leverancier van CNC machines en robots, informele 

werkomgeving met voldoende doorgroeimogelijkheden. Uiteraard een aantrekkelijk salaris en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Reageren op de vacature van Accountmanager? 

Graag ontvangen wij je sollicitatie per mail, of bel ons gerust eerst voor meer informatie: John 

Takkebos, 06-22701123.  

 


