
                                                                                         
Vacature Accountmanager 

 
KNN Cellulose BV is een jong en innovatief bedrijf gevestigd in Leeuwarden en Groningen. Bij KNN Cellulose BV 
werken we aan een duurzame wereld door producten te maken uit tertiaire cellulose (papiervezels ge-upcycled 
uit afval). Zo recyclen we bijvoorbeeld toiletpapier en maken daarvan een hoogwaardig product. Dit is ons 
product Recell®. Recell® wordt onder andere gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen. Zo vindt u onze Recell® 
al in fietspaden en wegen in onder andere Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Groningen.  
 
Momenteel werken we aan de productieopschaling en verdere marktintroductie van Recell® binnen o.a. de 
bouwsector (asfalt, isolatie, bio-composieten en beton) en in de chemische industrie als vervanger voor fossiele 
grondstoffen. R&D en ook commercialisering van Recell® binnen deze markten is volop gaande. Onze ambitie is 
om Recell® door te ontwikkelen tot een breed (h)erkende platformgrondstof in de circulaire economie. Daarom 
zijn wij op korte termijn op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste: 

 

Accountmanager (32 uur p/w) 
 
Je komt te werken in een compact team binnen een platte organisatie met korte lijnen. Sectoren waarmee je 
actief in aanraking komt zijn o.a. afval, recycling, waterzuivering, bouw, infra, agro en chemie. Een brede 
interesse en leergierigheid zijn dus van belang!  
 
De werkzaamheden die wij bieden zijn o.a.: 

- Het introduceren van Recell® binnen onze afzetmarkt 
- Het genereren van nieuwe business middels (koude) acquisitie  
- Het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van het (nieuwe) klantenbestand (CRM) 
- Aanwezigheid bij beurzen (nationaal en internationaal) 
- Een combinatie van advisering, verkoop, promotie en vertegenwoordiging 

 
Wat wij zoeken: 

- Je bent commercieel gedreven maar met een duidelijke voorkeur en affiniteit met duurzaamheid en 
de circulaire economie 

- Je bent in staat duurzame ontwikkeling om te zetten in commerciële waarde 
- HBO werk,- en denkniveau (verkregen middels opleiding en/of werkervaring) 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (ook Engels) 
- Overtuigingskracht, commerciële drive en zelfstandigheid 
- Verkoop buitendienstervaring is een pré 
- Je bent woonachtig in de regio Noord-Nederland 

 
Wat je van ons kan verwachten: 

- Marktconform salaris, mogelijk met prestatieregeling 
- Prettige werksfeer 
- Ruimte voor eigen inbreng en initiatieven 
- Werken voor,- en aan een jong en innovatief bedrijf 
- Bedrijfsborrels  

 
Spreekt dit jou aan? Heb je affiniteit met biobased/circulaire economie? Ben je communicatief sterk, heb je een 

zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in spraak en geschrift, voel je je prettig bij 

zelfstandig werken en streef je naar kwaliteit waarbij je wordt uitgedaagd mee te bouwen aan ons bedrijf? 

Stuur dan nu je CV en motivatie naar m.gol@knncellulose.nl . Voor meer info kan je mailen of bellen naar 085-

0711925 en vragen naar Marriëtte Gol of Erik Pijlman.  
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