Accountmanager Facility| Omgeving Zwolle
Ligt jouw focus op het beheren en uitbouwen van bestaande relaties? Ga jij voor een hoge
klanttevredenheid? Haal jij graag het beste resultaat? Lees dan snel verder!
De functie:
Als Accountmanager is het jouw primaire doel om actieve klanten succesvol te beheren en
met name commercieel uit bouwen. Je onderhoudt deze relaties, weet deze te toetsen,
optimaal uit te bouwen en te behouden. Jouw klanten maken gebruik van het huur-lease
concept met betrekking tot hygiëne producten en matten. Jij krijgt de verantwoordelijkheid
over accounts uit zeer diverse segmenten van onze B2B industrie. Hierbij kan je denken aan,
automotive, retail en industrie. Ook haal jij energie uit het samenwerken met de andere
afdelingen en je hebt hierbij aandacht voor cross selling.
Jouw profiel:
Wij zoeken een Accountmanager voor 40 uur per week. Je hebt een afgeronde HBO
opleiding en (enige) ervaring met accountmanagement. Naast deze harde criteria zijn jouw
vaardigheden en eigenschappen minstens zo relevant!
- Werk je planmatig en gestructureerd?
- Ben je een teamplayer en kan je ook goed zelfstandig werken?
- Heb je analytisch vermogen?
- Kan je goed luisteren?
- Ben jij ondernemend, doortastend en een doorzetter?
- Heb je mensenkennis en leg je snel contact?
- Is het omgaan met individuele doelstellingen jou niet vreemd?
Herken jij jezelf in bovenstaande profiel? Dan komen wij graag met jou in gesprek.
Wat bieden wij?
Je komt bij ons terecht in een zelfstandig team van gelijkgestemden. Je krijgt alle ruimte om
je te ontplooien in onze gedreven en professionele organisatie. Verder kun je het volgende
verwachten:
- Een vaste aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd bij goede resultaten
- Marktconform salaris
- Zeer goede bonusstructuur
- 13e maand
- Auto van de zaak
- Smartphone en laptop
- Vaste maandelijkse onkostenvergoeding
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Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV t.a.v. Anouk Meester Corporate Recruiter naar e-mail adres:
anouk.meester@elis.com
Onze organisatie
Elis is een internationale multiservice dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van
textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider
in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op
440 productie- en servicecentra in 28 landen. Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is
Elis in Nederland één van de grootste textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de
commerciële en professionele gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de
belangrijkste pijlers voor succes.
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