Stage - Vacature Junior Accountmanager

Wij zijn op zoek naar een Junior Accountmanager.
Wil jij aan de slag bij Endersen? Kom dan als Junior Accountmanager ons team versterken!
De werkzaamheden van een Junior Accountmanager:
Kan werken binnen uiteenlopende formules. Geeft het vestigingsbeleid vorm
binnen de bandbreedte, die gegeven wordt door de centrale organisatie. Werkt in een steeds
veranderende markt en volgt hierbij de ontwikkelingen die er binnen het vakgebied zijn.
ideeën op overtuigende wijze overbrengen. Is accuraat in het runnen van de vestiging. Houdt zich
aan regels en procedures en streeft naar efficiënt werken, maar is ook flexibel genoeg om aan de
verschillende situaties aan te passen. Werkt samen met medewerkers en heeft soms een
aansturende en/of begeleidende rol. Is verantwoordelijk voor de resultaten van de vestiging.
Werkzaamheden Junior Accountmanager:
 Analyseren
 Bedrijfsmatig handelen
 Beslissen en activiteiten initiëren
 Creëren en innoveren
 Formuleren en rapporteren
 Gedrevenheid en ambitie tonen
 Instructies en procedures opvolgen
 Ondernemend en commercieel handelen
 Onderzoeken, Op de behoeften en verwachtingen van de “klant” richten
 Overtuigen en beïnvloeden
 Plannen en organiseren
 Relaties bouwen en netwerken
 Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit
 Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid
 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking
 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie
Sales & Inside sales:
 Acquireert klanten en/of opdrachten
 Bereidt het verkooptraject voor
 Doet een aanbod met prijsberekening
 Verzorgt het (interne) ordertraject
 Voert verkoopgesprekken
Relatiebeheer en klantenservice:
 Behandelt klachten
 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit
 Voert promotieactiviteiten uit
Soort dienstverband: Stage 8-32 uur per week - Crebo 25132 - niveau MBO 4
Spreekt deze vacature jou aan en sluit jouw CV aan op bovenstaand profiel?
Dan horen we graag meer van je!
Stuur snel je CV en een korte motivatie naar: Vacatures@Endersen.nl
9571 BA
Zuiderdiep 22

2e Exloërmond
Nederland (NL)

Tel: +31 (0) 599-639271
Fax: +31 (0) 599-639273

E-mail: Vacatures@Endersen.nl
Website: www.Endersen.nl

