Ledyears is een energiek bedrijf met een sterke groei en internationale
ambitie. Voor onze vestiging in Alblasserdam zijn wij op zoek naar een

Accountmanager (fulltime)
Ledyears is specialist in het ontwerpen, produceren en onderhouden van digitale
informatiesystemen. Als accountmanager mobility draai je mee binnen de
verkoopafdeling. Jij levert vanuit jouw expertise een belangrijke bijdrage aan
het uitbreiden en het beheren van ons bestaande klantenbestand in de markten
openbaar vervoer en verkeer.
Wat ga jij doen?








Identificeren en werven van nieuwe klanten
Offreren van producten uit het productenportfolio van Ledyears
Relatie beheren met bestaande accounts
Binnenhalen en afsluiten van verkoopcontracten
Opvolgen van aanvragen van prospects in overleg met de binnendienst
Markttrends herkennen en deze actief communiceren in de organisatie
Initiëren en ontwikkelen van operationele marketing- en verkoopplannen
in de markt openbaar vervoer en verkeer

Wat vragen wij van jou?










Ledyears op professionele wijze vertegenwoordigen bij (potentiële)
klanten
Het behalen van de afgesproken omzet- en margeprognose
HBO werk- en denkniveau
Meerdere jaren aantoonbare verkoopervaring
Ruime ervaring met MS Office
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
Goede commerciële vaardigheden
Resultaatgericht en flexibel
Scoringsdrang
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Geen 9 tot 5 mentaliteit
Proactief, doorzetter, stressbestendig en overtuigend
Planmatig kunnen werken
Woonachtig in de Randstad
Affiniteit met techniek is een pré

Wat bieden wij jou:






Allereerst een inspirerende werkomgeving en een goede werksfeer
Een uitdagende functie in een technische omgeving
Een passend salaris
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Alle tools om deze functie succesvol in te vullen

Hebben wij jouw interesse gewekt en is deze profielschets jou op het lijf
geschreven, stuur dan je schriftelijke sollicitatie vóór 28 september 2018 met
curriculum vitae naar:
Ledyears B.V.
t.a.v. Rita Verhoeff
Postbus 64
2950 AB ALBLASSERDAM
Of per e-mail naar rita.verhoeff@ledyears.nl
Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld.
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