Vacature accountmanager
Functieomschrijving
Je trekt er dagelijks op uit om bij bedrijven interesse te wekken voor het servicepakket van de Ter
Horst Groep. Je adviseert bedrijven en instellingen over de afvoer van afvalstoffen en je werft
actief nieuwe klanten. Acquisitie van nieuwe klanten aan de hand van salesleads is een
belangrijk onderdeel van je functie, maar ook je spontaan melden bij de prospect is een
onderdeel van je werk. Jouw commerciële en communicatieve vaardigheden leiden tot
opdrachten en uitbreiding van het totale klantenbestand. Je rapporteert aan de verkoopleider en
wordt ondersteund door een fanatieke en deskundige commerciële binnendienst.
Functie eisen
Commercieel gezien ben je te typeren als een “hunter/pionier”. Je bent proactief en zit van nature
‘bovenop de bal’. Jouw drive om te scoren gaat echter niet ten koste van kwaliteit. Voor deze
functie zoeken wij een commerciële en vlotte collega die beschikt over minimaal MBO+ werk- en
denkniveau. Ervaring met MS Office is een wens. Je bent communicatief vaardig, bezit ruime
sociale vaardigheden en je bent klantgericht, accuraat en gestructureerd. Je kunt prima
zelfstandig werken, kunt incasseren en je weet tenslotte je klanten te werven met jouw
overtuigingskracht. Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een zelfstandige en uitdagende functie met een breed takenpakket binnen een
vooruitstrevende organisatie in een dynamische markt. De Ter Horst Groep is altijd in beweging,
waardoor er mogelijkheden zullen blijven om zelf je carrière pad te beïnvloeden. De platte en
slagvaardige organisatie maakt bovendien snel schakelen mogelijk. Uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een representatieve auto van de zaak zijn
vanzelfsprekend, immers je kunt dan doen waarin je goed bent: prospect bezoeken.

Solliciteren?
Kom jij ons enthousiaste team versterken in onze groeiende organisatie? Stuur dan jouw
motivatie met een uitgebreide CV naar info@terhorstgroep.nl of per post naar:
Ter Horst Groep
Afdeling personeelszaken
Aaltenseweg 56
7051 CM Varsseveld
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline te Paske, telefoon: 0315-241883.

