Quik Vacature
Accountmanager Kantoor- en Projectinrichting
Voor één van onze opdrachtgevers, een totaalleverancier in kantoorbenodigdheden, zijn wij op
zoek naar hét commerciële talent uit de regio Ede. De organisatie staat bekent als informeel,
daadkrachtig en creatief én is vanwege groei op zoek naar versterking. Ben jij die starter die
affiniteit heeft met facility management, huisvesting en sales? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functieomschrijving |
Als Accountmanager ben je onderdeel van het hechte kantoorinrichting-team. Dit team zorgt
voor eigentijdse, efficiënte en inspirerende werkomgevingen bij MKB’ers, maar ook scholen en
kerken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het realiseren van omzet(groei) binnen jouw
regio, dit realiseer je via de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het creëren en opzetten van new business;
koude en warme acquisitie;
relatiebeheer met nieuwe en bestaande klanten;
inplannen van afspraken;
het aangaan van verkoopgesprekken;
het ontwerpen van kantoorinrichtingen;
de bijbehorende administratieve werkzaamheden; en
door onderdeel te zijn van een hecht, informeel, leergierig en resultaatgericht team.

Functie-eisen |
Ben jij de kandidaat die:
•
•
•
•
•

minimaal een afgeronde MBO of HBO opleiding heeft in de richtingen commercie, facility
management of huisvesting;
ervaring heeft in een commerciële B2B of B2C functie (mag ook bijbaan zijn!);
affiniteit heeft met facility management en huisvesting;
een sterke commerciële instelling heeft en het leuk vindt om te werken met targets;
open staat voor doorgroeimogelijkheden en een uitdaging niet uit de weg gaat;

Arbeidsvoorwaarden |
Kandidaten voor deze uitdagende functie kunnen de basis leggen voor hun verdere
ontwikkeling. Quik biedt een zeer veelzijdige baan, waarin frequent contact is met allerlei interne
en externe partijen en waarbij volop ruimte is voor eigen initiatieven. Daarnaast biedt Quik
ontplooiingsmogelijkheden, een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in bovenstaand functieprofiel, of
ken jij iemand die interesse heeft in een dergelijke functie? Neem dan contact op met ons via
annelies@wearequik.nl of bel naar 06-23660883.
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