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tremco illbruck B.V. Vlietskade 1032, 4241 WC, Arkel 

www.tremco-illbruck.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De internationale tremco illbruck groep is een producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van af-

dichting en verlijming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bie-

den wij een omvangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaaromzet van meer 

dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een wereldleider op het gebied van ge-

specialiseerde afdichtingen. 

 

tremco illbruck is gevestigd in Arkel. Elke dag weer zet iedereen zijn beste beentje voor om onze klanten zo goed mogelijk van dienst 

te zijn. Pas jij binnen een informeel, hecht en hardwerkend team en heb jij diepgaande kennis van brandwerende afdichting, dan is 

deze vacature wellicht iets voor jou! 

 
Ter uitbreiding zijn we op zoek naar een: 
 
Accountmanager Fire Protection M/V (40 uur per week) 
Standplaats Arkel 
 
Als Accountmanager Fire Protection ben jij dé specialist binnen tremco illbruck Nederland als het gaat om brandwerendheid.  
 
Je gaat aan de slag met het uitbouwen van de samenwerking met onze strategische klanten. Daarnaast speel je een belangrijke rol 
tussen klanten en de interne organisatie als het gaat om het nemen van strategische beslissingen. 
 
Op regelmatige basis breng jij het managementteam op de hoogte van actuele marktontwikkelingen. Omdat jij op de hoogte bent 
van de ontwikkelingen in jouw specialisme denk je na over een businessplan en een groeistrategie. 
 
Voor jouw collega’s op de diverse afdelingen fungeer je als coach. Door jouw kennis kan jij ze op de juiste manier ondersteunen bij 
projecten. Ook geef je producttrainingen aan zowel medewerkers als klanten. 
 
Kortom een veelzijdige rol, waar een dosis ondernemerschap belangrijk voor is.  
 
Zie jij jezelf al werken als hét aanspreekpunt op het gebied van brandwerendheid bij tremco illbruck? We komen dan graag met jou 
in contact! Je kunt je sollicitatie mailen naar Linda Smit, HR-Business Partner (Linda.smit@tremco-illbruck.com). Ze is ook bereik-
baar op 0183-568048 voor inhoudelijke vragen. 

 
 

Dit breng je mee: 

 

Als Accountmanager Fire Protection heb je al enige jaren 

werkervaring met een specialisatie in brandwerendheid. Je 

hebt bouwkundige en technische kennis op het gebied van 

brandveiligheid en bent op de hoogte van wet- en regelgeving 

in dit vakgebied. 

 

Je hebt ervaring met het maken van business plannen en hebt 

een afgeronde HBO opleiding, aangevuld met een specialisa-

tie in brandveiligheid. 

 
Dit bieden wij jou: 

 

Je komt te werken in een hecht team die regelmatig met elkaar 

erop uit gaat. Elk jaar vindt een salesconferentie van twee  

dagen plaats. Daarnaast is er een jaarlijks terugkerende BBQ 

voor het hele gezin en een kerstdiner.  

 

We zijn een gezonde onderneming die groeit. We bieden je  

uitstekende arbeidsvoorwaarden. 
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