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ACCOUNTMANAGER  

OPLEIDINGEN 

Jouw resultaatgebieden zijn accountmanagement, verkoop en relatiebeheer. 

Jij bent verantwoordelijk voor realisatie van je salesplan.  

Ben jij een accountmanager met passie voor retail? 

Ben jij bevlogen en heb jij de drive om samen met 

ons team de volgende stap te zetten en ben je niet 

bang om hierin het voortouw te nemen? Dan kun jij 

jouw ervaring dagelijks inzetten voor onze klanten. 

Jouw stijl van adviseren, service en klantbeleving 

zorgt voor positieve effecten op onze 

dienstverlening. Is dit wat je graag wilt doen? En wil 

je graag bij een succesvolle trainings- en 

opleidingsorganisatie werken? Reageer dan nu op 

deze unieke job!  

 

Wat is jouw taakverantwoordelijkheid? 

Jouw resultaatgebieden zijn accountmanagement, 

verkoop en relatiebeheer. 

Jij bent verantwoordelijk voor realisatie van je salesplan. 

Jouw salesplan is enerzijds gericht op het verwerven 

van nieuwe accounts. Naast het acquireren van nieuwe 

relaties, onderhoud je de bestaande contacten en bouwt 

ze verder uit. Je inventariseert de opleidings- en 

trainingsbehoeftes bij organisaties en vertaalt deze naar 

opleidings- en trainingsmogelijkheden. Je werkt samen 

met het team van OVD Opleidingen, bestaande uit de 

afdelingen Sales, Frontoffice, Learning & Development, 

en met freelance professionele trainers. Je rapporteert 

rechtstreeks aan de Salesmanager. 

Heb jij de skills en ervaring die wij zoeken? 

• Je bent commercieel, salesgericht en resultaat 

gedreven.  

• Je ziet kansen en bent in staat ze te benutten. 

• Je kunt goed luisteren, hebt het vermogen om 

door te vragen en hoort de vraag achter de vraag.  

• Je hebt een sterke commerciële drive en het 

vermogen om dit te koppelen aan een 

adviesfunctie. 

• Je bent proactief, energiek, creatief, eager, een 

teamplayer en een verbinder. 

• Je kan goed zelfstandig werken. 

• Je hebt incasseringsvermogen. 

• Je hebt ervaring in de sales en affiniteit met de 

retailsector.  

• Je hebt minimaal een mbo 4 diploma en 5 jaar 

werkervaring op hbo-niveau. 

 

Wie zijn wij? 

OVD Opleidingen richt zich met al haar opleidingen en 

trainingen op de ontwikkeling van medewerkers in de 

retail, food en non-food. Wij zijn dé specialist als het 

gaat om het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van 

opleidings- en trainingsprogramma’s. Bij al deze 

activiteiten heeft OVD Opleidingen een duidelijk doel 

voor ogen: medewerkers op alle functieniveaus helpen 

hun prestaties te verbeteren en het rendement van de 

organisatie te verhogen. Met een positieve energie 

dragen we onze passie en onze inspiratie graag over en 

delen we onze kennis. 

Voor meer informatie over onze organisatie, bekijk onze 

website www.ovd-opleidingen.nl  

Ons kantoor is gevestigd in Ede, maar ook op ons 

kantoor in Venlo kun je gebruik maken van een 

werkplek. 

 

Enthousiast? 

Heb je nog vragen? Graag vertellen we je meer over 

onze organisatie, over onze klanten, over onze missie 

en visie. Neem dan contact op met Silvia van Echtelt, 

bereikbaar via telefoonnummer 06-21841646 of via mail 

s.vanechtelt@ovd-opleidingen.nl  

 

Is het je duidelijk en heb je interesse en ben je 32 tot 40 

uur per week beschikbaar? 

Overtuig ons dan ook en stuur je motivatie en CV naar 

directiesecretariaat@ovd-opleidingen.nl.  

VACATURE 


