
 
 

 
 

 

 

Heumen | Fulltime | HBO 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 

Accountmanager Binnendienst  
voor onze vestiging Heumen 

 
Wat ga je doen in 1 zin 
Door betrokken en excellent relatiemanagement, het voeren van beheergesprekken en het aanbevelen 
van (nieuwe) producten zorg je voor een win-win situatie.  
 
Hoe kan je dag er uit zien 
Je start de dag met je dagelijkse administratieve taken en voert telefoongesprekken waarin je een aantal 
aangeboden offertes opvolgt bij je klanten. Na de dagstart, waarbij lopende zaken worden toegelicht, 
afdelingsdoelstellingen worden besproken (en je vragen kan stellen) ga je hiermee verder, maar voer je 
ook verkoopgesprekken met bestaande klanten over het uitbreiden van het huidig producten- en 
dienstenpakket dmv cross-, deep- en upselling. Je denkt hierbij actief mee met de klanten en bent 
signalerend en adviserend naar zowel de klant als de interne organisatie. Je maakt concurrerende 
offertes aan binnen de vooraf gestelde eisen. Uiteraard zorg je er voor dat je gespreksverslagen, offertes 
en orders efficiënt en effectief in ons CERM systeem worden verwerkt. Na de lunch heb je je wekelijkse 
overleg met de Accountmanager Buitendienst over de lopende trajecten en bespreek je hoe jullie samen 
de verkoopdoelstellingen kunnen behalen. Aan het einde van de dag benader je prospects voor het 
maken van een afspraak met de accountmanager en daarna ga je tevreden naar huis.  
 
Jij bent 
Een doortastende persoonlijkheid, met de juiste drive! Je bent resultaatgericht, hebt ervaring met 
doelstellingen in de vorm van KPI’s en beschikt over organisatorische vaardigheden. Je beschikt over 
HBO werk- en denkniveau. Bovendien heb je 2 - 5 jaar ervaring in een commerciële functie bij voorkeur 
binnen een technische omgeving. Verder ben je een positief en servicegericht persoon en weet je van 
aanpakken. Je commerciële en communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en je voelt je als een vis 
in het water in een commerciële omgeving. Je gaat proactief te werk, hebt een hands-on mentaliteit en 
werkt accuraat.  Je bent een teamspeler die zelfstandig en op een gestructureerde en verantwoorde 
wijze problemen kan oplossen.  
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. Beheersing van de Engelse en Duitse taal is 
een pré. Je hebt ervaring met CRM-systemen en hebt computervaardigheden in Word, Excel en 
Outlook. Ervaring met CERM, het ERP-systeem van Geostick, is een pré. 
 
Wij bieden 

 Een groeiende en innovatieve organisatie  

 Een competitief salaris conform de Grafimedia CAO  

 Een betrokken team met 7 collega’s 

 Uitstekende begeleiding op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling o.a. door een 
inwerkprogramma.  

 Een informele cultuur met korte lijnen en een no nonsens mentaliteit  
 
Wij zijn    
De Geostick Groep. Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1924 zeer succesvol is in de productie en 
verkoop van zelfklevende en niet zelfklevende etiketten en het bieden van oplossingen op het gebied 
van etiketvraagstukken en Printsystemen. Onze kernwaarden zijn: vooruitstrevend, win-win partnership, 
maatschappelijk verantwoord en goed werkgeverschap. 
Meer weten over Geostick? Kijk op onze website: www.geostick.nl   
 
Interesse? 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel, stuur dan je 
sollicitatie met CV en motivatie naar m.pels@geostick.nl    

http://www.geostick.nl/
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