Accountmanager Buitendienst (m/v)
Sector: Groen / AGF
Gebied: Zuid Holland
40 uur per week

Bedrijfsprofiel
GOODMORNING B.V., gevestigd in Etten-Leur, behoort tot de grotere werkgevers van Nederland op
het gebied van uitzenden en detacheren van Oost-Europese werknemers. Dagelijks zijn er bij
GOODMORNING B.V. ca. 2.000 gemotiveerde uitzendkrachten aan het werk bij opdrachtgevers in de
tuinbouw, de industrie, de verpakkings- en de voedingssector. De uitzendkrachten worden
geselecteerd vanuit vijf eigen kantoren in Polen en Roemenië en aangestuurd en begeleid door een
enthousiast team van eigen medewerkers die altijd klaar staan voor onze klanten en uitzendkrachten.
De cultuur binnen GOODMORNING kun je omschrijven als: informeel, hard werken, betrokken,
flexibel en slagvaardig in een no-nonsense omgeving waar de interne communicatielijnen zeer kort
zijn.
De Accountmanager Buitendienst maakt deel uit van de afdeling Commercie en valt direct onder
leiding van de directie. De accountmanager buitendienst is verantwoordelijk voor een bestaande
klantenportefeuille en werkt actief aan het uitbouwen hiervan binnen de gestelde kaders.

De hoofdtaken zijn:
• het onderhouden van contact met de bestaande klanten en het periodiek evalueren van de
samenwerking;
• het actief zoeken naar uitbreiding van de activiteiten bij bestaande klanten;
• het fungeren als aanspreekpunt voor alle vraagstukken op het gebied van flexibele arbeid bij de
bestaande en potentiële klanten;
• het bewaken van de kwaliteit van onze dienstverlening en waar nodig bijsturen door het intensief
samenwerken met de intercedenten;
• het op een gestructureerde wijze uitbouwen van de klantenportefeuille, waarbij de focus ligt op de
door de organisatie bepaalde klantengroepen;
• actief meewerken aan het continu professionaliseren en uitbouwen van onze dienstverlening.

De ideale kandidaat:
•
•
•
•
•
•
•
•

beschikt over een afgeronde HBO opleiding of heeft een door werkervaring verkregen HBO werken denkniveau;
heeft enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie en beschikt over een groot zakelijk
netwerk;
is een netwerker pur sang en is snel in staat om een zakelijk contact tot stand te brengen;
heeft kennis van HRM en arbeidsrecht binnen bedrijven of is bereid zich deze kennis op korte
termijn eigen te maken;
opereert gemakkelijk op diverse niveaus en spreekt de taal van de ondernemers;
is proactief, accuraat, denkt in oplossingen en weet de gesprekspartner met argumenten te
overtuigen;
beschikt over een perfecte beheersing van de Nederlandse taal;
heeft geen 9 tot 5 mentaliteit en is in het bezit van een rijbewijs

Aanbod:
Een gevarieerde en uitdagende fulltime functie in een dynamische werkomgeving, samen met een
internationaal team, binnen een groeiend en ambitieus bedrijf waarin succes en scoren centraal staat.

Interesse?
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae (voorzien van een representatieve foto) kunt u sturen naar
vacature@goodmorning.eu. Onvolledige reacties en reacties die niet voldoen aan het gestelde profiel,
zullen niet in behandeling worden genomen.
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