Ben jij die Accountmanager
die we zoeken?

Accountmanager (M/V)
Fulltime / HBO

Wie komt onze buitendienst
versterken?
De kracht van PLG Concepts is om de identiteit
van bedrijven, stichtingen en sportverenigingen
visueel te maken. Dat ons dit lukt, durven wij te
garanderen. Denk hierbij aan custom made,
private label, personeelskleding, kleding voor
(sport) evenementen, (sport) merchandise,
relatiegeschenken, kerstpakketten en overige
premiums. Wij creëren de beste concepten voor
onze opdrachtgevers.
Wij PLG Concepts B.V. zijn opzoek naar een
gedreven accountmanager die concepten begrijpt
als geen ander. Een accountmanager die met ons
mee wil groeien en energiek te werk gaat voor
onze klanten. Iemand die elke uitdaging een leuke
vindt en voor alles een oplossing vindt. Uiteraard
moet verkoop in je DNA zitten, vind je targets
halen geen probleem. Relatiemanagement is voor
jou een vanzelfsprekende dienstverlening
waardoor je de verbindende schakel bent tussen
de klant en onze designstudio en kantoor.
Affiniteit met sport is een grote pré.

Na een korte, effectieve inwerkperiode ga je
aan de slag om bestaande klanten te leren
kennen. Je zorgt dat onze concepten op de
juiste manier bij de klanten worden gepresenteerd en in de merkbeleving/uitstraling
van de klant past zodat deze zowel fysiek als
online vertegenwoordigd zijn. Daarnaast ben
je erop gericht extra omzet te kunnen genereren door een goede relatie op te bouwen
met onze klanten. Uiteraard ben je in staat je
klantenkring snel uit te breiden.
• Je hebt het in je om relaties aan te gaan en
waardevol uit te bouwen
• Je hebt interesse in concepten visueel
maken voor klanten
• Je kunt presentaties maken (office) en
geven
• Je bent bekend met alle mogelijkheden die
sociale media te bieden hebben voor jouw
klanten
• Jij hebt minimaal 1 jaar ervaring in de
verkoop B2B. We zijn benieuwd naar jouw
track-records
• Jij hebt minimaal 1 jaar ervaring in Retail
en hebt ervaring in het werken op hoofd
kantoorniveau
• Je bent in staat om aan en door te pakken
• Je herkent saleskansen en weet deze om
te zetten in orders

Herken jij jezelf in dit plaatje?
Natuurlijk heb je geen 9 tot 17 mentaliteit, ben
je flexibel enz. enz. enz. Dat riedeltje kennen we
allemaal wel. Wat we echt willen is dat je een
winnaarsmentaliteit hebt, eager om de markt
uit te bouwen met nieuwe klanten en bestaande
klanten.
Wil je onderdeel zijn van dit jonge, energieke team
van PLG Concepts B.V.? Stuur je CV met motivatie
naar laurain.engel@plgconcepts.nl

