Uitgeverij Vanden Broele is op zoek naar
een Accountmanager
Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk voor ons
Door jouw goede zorg voor onze klanten realiseer je een grote bijdrage aan de omzetgroei van onze digitale
productenlijn.

Hier breng je je dagen mee door
 Je bent het unieke aanspreekpunt van de uitgeverij
voor onze klanten, dit zijn voornamelijk lokale
besturen uit jouw regio Vlaams-Brabant/Limburg;
 Je verwerft een uitstekende kennis over onze digitale
producten zoals FinConnect, OranjeConnect,
HRMConnect, etc.;
 Als kennispartner weet je perfect hoe onze
producten voor jouw klanten toegevoegde waarde
leveren;
 Je creëert langetermijnpartnerships met klanten die
resulteren in recurrente verkoop;
 Je vertaalt de noden van de eindgebruiker naar de
collega’s die instaan voor de productontwikkeling;
 Je begeleidt regelmatig door ons georganiseerde
opleidingen.
Je blinkt uit in
 Een uitstekende klantenbinding en klantenservice;
 Overtuigingskracht, empathie en enthousiasme;
 Ondernemerschap en commercieel inzicht;
 Nauwgezette opvolging, rapportering en
werkorganisatie.
Je brengt deze ervaring, expertise of kennis aan
 Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een salesfunctie
(B-to-B);
 Je hebt kennis van openbare besturen (pluspunt!);
 Je hebt affiniteit met de uitgeef- of de
softwaresector;
 Je bent tweetalig N/F (supertroef!).

Je kiest voor Uitgeverij Vanden Broele omdat
 De organisatie deel uitmaakt van een stabiele groep
waarbij communicatie en creativiteit centraal staan;
 Een vlakke organisatiestructuur voor jou motiverend
werkt;
 Een informele bedrijfscultuur, gebaseerd op
vertrouwen, je op het lijf geschreven is.
Je krijgt
 De ruimte om je job in alle autonomie vorm te
geven;
 Alle mogelijkheden om je loopbaan en kennis verder
te ontwikkelen;
 De kans om mee te werken aan producten die een
toegevoegde waarde realiseren;
 Gedreven en getalenteerde collega’s die er samen
met jou voor willen gaan;
 Een op jouw ervaring en competenties afgestemd
loonpakket.
Reageer nu…
Mail je CV naar Chloë en overtuig haar
op een originele manier dat jij de persoon
bent die we zoeken.
E hr@vandenbroele.be
T 050 45 61 88

Je wilt nog meer weten?
Contacteer Valerie en stel die vragen die
alleen een collega kan beantwoorden.
E valerie.de.groodt@vandenbroele.be
M 0473 69 87 39
Of maak kennis met je COO Bram.
E bram.van.impe@vandenbroele.be
M 0477 63 38 69

