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Sales Trainee
Word opgeleid tot accountmanager
Wat we zoeken in 1 zin
Wij zijn op zoek naar een leergierige kandidaat die de komende +/- 2 jaar de traineeship tot
accountmanager wilt doorlopen.
Functieomschrijving
Wij zoeken een (junior) kandidaat die de sales traineeship wil doorlopen. Tijdens het doorlopen van
deze traineeship word je in +/- 2 jaar opgeleid tot volwaardig accountmanager. Zo leer je Geostick én
de nieuwste technieken van sales op een stimulerende manier kennen. Dit zal gebeuren door direct te
starten als accountmanager binnendienst. Binnen de functie als accountmanager binnendienst ben jij
samen met je collega’s verantwoordelijk voor het uitbrengen en opvolgen van offertes. Ook heb je actief
telefonisch contact met de klanten en zorg je voor commerciële activiteiten. Je bent continu bezig met
het uitbreiden van je huidige producten- en dienstenpakket voor de klant door cross-, deep- en upselling.
Samen met de accountmanager buitendienst ben je verantwoordelijk voor jouw klanten.
Het uiteindelijke doel na het ontwikkelingstraject en de functie als accountmanager binnendienst is om
als accountmanager buitendienst aan de slag te gaan. Binnen de functie als accountmanager
buitendienst zul je je ervaring als accountmanager binnendienst en kennis vanuit de traineeship
optimaal gebruiken om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Wij zijn
De Geostick Groep. Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1924 zeer succesvol is in de productie en
verkoop van zelfklevende etiketten en het bieden van oplossingen op het gebied van printsystemen. Er
heerst een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit en korte lijnen. Je krijgt uitstekende
begeleiding op het gebied van training en persoonlijke ontwikkeling. De lunch wordt dagelijks verzorgd
in de eigen ‘Ierse pub’.
Meer weten over Geostick? Kijk op onze website: www.geostick.nl
Wij bieden
• Een traineeship vanuit opleidingsinstituut NIMA;
• Een marktconform salaris welke tijdens je traineeship oploopt;
• Reiskostenvergoeding;
• Je maakt deel uit van een groeiende organisatie met een informele, no nonsens mentaliteit en
• korte lijnen;
• Je komt direct op contract bij de organisatie.
Wat wij vragen:
• Minimaal een diploma mbo niveau 4;
• Je droomt altijd al over een baan als accountmanager buitendienst;
• Beheersing van de Engels en Nederlandse taal;
• Ervaring met CRM systemen en Microsoft.
Interesse?
Deze vacature en het selectieproces is exclusief uitgezet bij Young Capital. Heb je interesse, reageer
dan bij Young Capital via deze link ‘solliciteer direct’.

