SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior Accountmanager
Bedrijfsnaam: TOPdesk
Uiterste sollicitatiedatum: 30 september 2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
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TOPdesk, een internationaal software- en consultancybedrijf, helpt organisaties om hun
dienstverlening slimmer, beter en leuker te maken. We zijn marktleider op het vlak van
servicemanagement in de BeNeLux en wereldwijd kiezen meer dan 4500 organisaties voor onze
expertise. Tenslotte wordt TOPdesk gekenmerkt door de open bedrijfscultuur en de vele
carrièremogelijkheden voor studenten, hoogopgeleide starters en young professionals.

Wat ga je doen?
Je maakt kennis met organisaties en doet onderzoek naar hun behoeftes. Hierdoor ben je een
expert in het bieden van oplossingen voor servicemanagement-vraagstukken. Door onze
behulpzame maar assertieve verkoopstijl bouw je samen met onze buitendienstcollega’s een
langdurige klantenrelatie op. Software verkopen (en kopen) gaat immers nooit over één nacht
ijs. Ten slotte krijg je de kans om nieuwe verkoopsinitiatieven te ontwikkelen en te
implementeren.

Ben jij de Junior Accountmanager die wij zoeken?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een Bachelor of Master werk- en denkniveau
Je bent een commerciële hunter die klantgerichtheid steeds voorop stelt
Je onderneemt graag nieuwe dingen en vindt het leuk om hier de verantwoordelijkheid
in te nemen
Je bent analytisch aangelegd en bestudeert graag cases om tot een geschikte,
klantgerichte oplossing te komen
Je communiceert vlot de kern van een boodschap maar weet ook dat sommige zaken
meer sensitiviteit nodig hebben
Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands. Kennis van het Frans is een sterke troef
Je hebt interesse in software en ICT

Hier doe je het voor
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende werkomgeving met interessante klanten
Enthousiaste collega's met een gezonde drang tot competitie
Een open cultuur waar je veel vrijheid krijgt in je job
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een uitdagend leertraject
Doorgroeimogelijkheden
Een werkomgeving met verschillende ontspanningsmogelijkheden, heerlijke lunch en
een vrijdagmiddagborrel
Uitstekende arbeidsvoorwaarden

Kan je niet wachten om bij TOPdesk aan de slag te gaan?
Reageer dan snel door middel van je cv en motivatiebrief op jobs@topdesk.be!
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