
 

Vacature Account Manager Zuid-Oost Nederland 

Onze klanten, daar draait het om en daar doen we dan ook alles voor. We vinden het belangrijk dat onze klanten goed 

geholpen worden en tevreden zijn, en jij speelt hier een belangrijke rol in. Ben jij op je best in contact met mensen en ben 

je een kei in relatiebeheer? Dan zoeken wij jou!  

 

Waar ben je goed in? 

Jij bent energiek en met jouw enthousiasme pak jij graag veel dingen op. Je vindt het leuk om diverse taken uit te voeren, 

en je bent in staat om kansen te signaleren en deze ook aan te grijpen. Je vindt het fijn om zelfstandig te werken, maar je 

bent ook een servicegerichte teamspeler die energie krijgt van het contact met klanten en collega’s.  Je brengt structuur 

aan in je werk en je houdt er van om klanten blij te maken. 

 

Wat doe je zoal op een dag? 

Als Account Manager ben je samen met je collega’s uit je team het eerste aanspreekpunt voor de klanten in jouw regio. Je 

helpt ze hun weg te vinden door de organisatie met al hun vragen en wensen. Daarnaast, om onze dienstverlening nog 

beter af te kunnen stemmen op de wensen van onze klanten, houd je ook de (order)administratie en onze klantsystemen 

goed up-to-date. Je vindt het leuk om je eigen regio uit te breiden met nieuwe klanten.  

 

Onze ideale kandidaat: 

• Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau met commerciële werkervaring in de buitendienst; 

• Je hebt een resultaatgerichte houding en je hebt het vermogen om contacten te leggen op alle niveaus binnen een 

organisatie; 

• Deze commerciële rol vereist overtuigingskracht op inhoud, je zit direct met de beslissers aan tafel;  

• Ervaring met een CRM pakket en Microsoft applicaties is nodig; 

• Een collegiale instelling om in teamverband prestaties te kunnen leveren; 

• Je hebt een brede algemene kennis en weet deze commercieel in te zetten;  

• Een zelfstandige, nauwkeurige en gedisciplineerde werkhouding;  

• Ervaring in de koffiebranche is een pre. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een uitdagende, creatieve functie met verantwoordelijkheden en veel ruimte voor eigen inbreng;  

• Een marktconforme vaste en variabele beloning;  

• Een dynamisch en informeel team in een familiaire sfeer;  

• Leuke klanten; 

• Een omgeving waarin zelfontwikkeling belangrijk is. 

 

Over Coffee@Work 

Als familiebedrijf onderscheiden wij ons al meer dan 20 jaar door betrouwbare machines, verantwoorde kwaliteitskoffie 

en snelle, optimale service te leveren. Met ons team van medewerkers werken we dagelijks vanuit Barneveld om onze 

klanten goed van dienst te kunnen zijn. Het team is hecht en open en heeft een grote mate van betrokkenheid. 

 

Heb je interesse in deze leuke, uitdagende functie?  

Stuur dan vόόr 31 oktober 2021 je motivatie met CV of LinkedIn-profiel naar  

Ronny Aarts: raarts@coffeeatwork.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


