
gezellige
accountmanager

Wat je doet
 • Je beheert, overziet en organiseert (met gemak) alle maatwerk aanvragen die bij ons binnenkomen; 
 • Je overlegt/ communiceert veel met collega’s, want we zijn een team; 
 • Er is veel telefonisch contact met klanten, maar ook je mailbox heb je perfect overzichtelijk in beheer;  
 • De focus ligt op het uitsturen van een verrassend voorstel incl. bijbehorende offerte en persoonlijke e-mail; 
 • Tussentijds schaaf je het voorstel met klant en team bij en zorg je daardoor voor een perfect eindresultaat;
 • Bij akkoord op offerte handel je de aanvraag administratief en zorg je voor snelle levering.
 • After Sales, je bent namelijk wel erg benieuwd of je een tevreden klant hebt?

Hoe?
 • Je communiceert met veel zelfvertrouwen, een ijzersterke overtuigingskracht en een tikkeltje eigenwijzigheid; 
 • Hopelijk ben je ook heel punctueel (een Pietje precies?) onze klanten zijn namelijk een hoge kwaliteit gewend; 
 • Je bent super positief ingesteld, niks is te gek, dus nee zeggen doe je eigenlijk nooit;
 • Met een flinke dosis energie, let’s get visual!
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Natuurlijk!
Deze vacature omschrijft waar wij als Team van Visual Workplace naar op zoek zijn. We zijn een MKB organisatie met een team van 10 
collega’s, gevestigd in een prachtig pand te Wijchen. We zijn werkzaam in de niche markt van Visual Management tools. Visual Workplace 
is een dynamische en creatieve organisatie door constante groei en een wereld waarin continue verbeteren centraal staat, dus ook intern. 

Pas jij daartussen?

zijn wij op zoek naar jou?

benieuwd naar wat wij doen?

bekijk de website // www.visualworkplace.nl

"let's get visual"

Wat je op verjaardagen vertelt dat je doet :-)
‘Ik ben Accountmanager bij Visual Workplace, een creatief bedrijf en een gezellige dynamische club. Ik ben onderdeel van een team 
van Sales-, Project- en Grafisch Account Managers die gezamelijk een custom traject beheren van A tot Z. Ik beheer en organiseer de 
communicatiestroom en ben het aanspreekpunt voor alle klanten die een maatwerk product aanvragen. Een veelzijdige commerciële 
functie waarin ik mijn organisatie talent gelukkig goed kan laten zien!”



drink je koffie
of 
thee?

Het sollicitatieproces loopt via onze HR partner BUREAUDOET. 

Wil je graag uitgenodigd worden voor een bak koffie (of thee)? Schrijf dan een pakkende (creatieve) motivatiebrief om toe te lichten 
waarom jij geschikt bent voor deze functie. Stuur deze samen met je Curriculum Vitae naar joyce@bureaudoet.nl | T. 06-22461575.
Wie weet tot snel!
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solliciteren?

Visual Workplace B.V. | +31 (0)24 82 00 265 
info@tnpvisualworkplace.nl | www.visualworkplace.nl

Deze skills zijn handig
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau/ min. afgeronde MBO opleiding + werkervaring = pré;
 • Werkervaring als Accountmanager/ Commerciële Verkoop Binnendienst, handig maar niet noodzakelijk;
 • Communicatief sterk in stem en schrift, kortom representatief als belangrijk contactpersoon;
 • Commerciele ervaring is erg handig;
 • Organiseren kun je als de beste;
 • Ervaring met Multivers van UNIT4 zou top zijn!;
 • Engels is op niveau;
 • Je bent 40 uur per week én per direct beschikbaar.

Wat wij bieden
 • Een uitdagende fulltime baan;
 • Doorgroei mogelijkheden tot een Visual Project Manager;
 • Marktconform(e) arbeidsvoorwaarden & salaris;
 • Een plek in een levendig (familie) bedrijf dat alsmaar blijft groeien;
 • Talloze lachbuien (mede mogelijk gemaakt door je gezellige collega’s);
 • Een creatieve werkplek op Industrieterrein Bijsterhuizen.

Die start met een een lekkere bak koffie uit de “Coffee corner” in de keuken, 
misschien willen andere collega’s ook al wat te drinken? Het opstarten van de 
computer duurt even, dus lekker bijkletsen en je bureau ordernen (mocht je dat de 
dag ervoor nog niet gedaan hebben) past daar wel bij. Inmiddels gaat de telefoon 
en neem je enthousiast op met “Goedemorgen Anja, met X, ik zag al dat jij het 
was.” Een vaste klant waar je inmiddels een mooie relatie mee hebt opgebouwd. 
Persoonlijk contact met korte lijnen vinden al onze klanten prettig en met jou 
kunnen ze snel en inhoudelijk schakelen. Je pakt haar vraag direct op en stuurt per 
e-mail een uitgewerkt voorstel toe. 

Je had ingepland om deze ochtend een aantal offertes telefonisch op te volgen. Je 
bent namelijk altijd heel nieuwsgierig naar de stand van zaken rondom de door jou 
geoffreerde maatwerk aanvragen. Je kent alle namen en opdrachten uit je hoofd, 
bijna eng, maar past bij jou. Je verrast klanten daar ook mee tijdens het gesprek! Er 
komen wat mooie “go’s” uit voort, dus jouw ochtend is al geslaagd. 

Na een gezellige lunch met collega’s buiten in het groen van Wijchen ben je weer 
opgeladen voor een middag vol met een aantal nieuw uit te werken aanvragen. 
Directe collega van de grafische afdeling staat al te springen om de uitwerkingen 
op te pakken en samen met haar bespreek je de wensen van de klant. Jullie 
ondersteunen samen de Visual Project- en Sales Manager. Einde dag deel je uit 
puur enthousiasme de resultaten van de dag met het team :-).

geen motivatiebrief = geen reden
voor ons om nieuwsgierig te raken

Hoe jouw dag eruit ziet?


