
Is het jouw passie om nieuwe relaties aan te boren en krijg je energie van het creëren van 
new business? Wil jij werken met bekende en onbekende design merken als Vitra, 

Herman Miller, Castelijn en de Vorm? Ben jij een sterke persoonlijkheid die makkelijk contact 
maakt met mensen en klaar voor een volgende stap in jouw sales carrière? Dan zijn wij 

opzoek naar jou voor de rol Accountmanager bij De Projectinrichter in Purmerend.

Wegens groei zijn wij op zoek naar een:

ACCOUNTMANAGER (M/V)
(32 – 40 uur)

De uitdaging
De Projectinrichter is al 17 jaar de toonaangevende aanbieder in Nederland voor de 
inrichting van projecten. Na een gedegen inwerkperiode ga jij de lokale markt verder 
uitbouwen. Je legt op de juiste momenten contact, opent deuren en weet langdurige 
relaties op te bouwen. Hierbij word jij de adviseur die samen met de binnendienst, architect 
en klant een mooi project aflevert. Ervaring in onze branche is geen must, wel affiniteit met 
design en inrichting. Je start binnen maar hebt de ambitie om een buitendienst functie te 
vervullen.

Dit zijn je werkzaamheden:

je bent verantwoordelijk voor het offerte traject van a tot Z
je bent gedreven om afspraken te maken bij nieuwe en bestaande klanten
je zorgt voor de lead-opvolging van de website
je weet een relatie op te bouwen met je klanten

Jij:

beschikt over minimaal HBO werk en denk niveau
bent ambitieus en wilt groeien naar een buitendienst rol
hebt aantoonbare affiniteit met design en inrichten
bent proactief, hebt een flinke dosis lef
bent een A-speler
beschikt over een rijbewijs

Wij:

bieden jou een plek binnen een succesvolle organisatie met grote ambities
bieden jou een marktconform salaris met emolumenten
bieden jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen en te groeien binnen ons team naar een rol 
in de buitendienst.

Heb je vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Luuk Gielen op het 
nummer 088-650 12 34.  Je CV en motivatie kun je mailen naar luuk@deprojectinrichter.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


