
De Projectinrichter is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van projectinrichting in Nederland. 
Met ruim 250 merken in ons portfolio realiseren we dagelijks een toekomstgerichte, duurzame, efficiënte en 
inspirerende werkomgeving in opdracht van architecten, projectbureaus en andere zakelijke klanten.  

Ben jij een ervaren accountmanager? Ben je toe aan een leiderschapsrol en het opbouwen van je eigen 
salesteam? Misschien ben jij dan onze nieuwe:

Wat mag je van ons verwachten?
Wij gaan graag met jou in gesprek over de vervolgstap 
in jouw carrière. Samen stellen we een ontwikkeltraject 
op voor de komende jaren. Een concurrerend salaris, 
auto en gezonde lunches (inclusief ping pong!) zien wij 
als basisvoorwaarden. Je werkplek is ons splinternieuwe 
Worklife Center in Oostzaan, waar je samenwerkt met 
een twintigtal collega’s. 

Sta jij na het lezen van deze vacaturetekst te popelen om 
kennis te maken en bij ons aan je nieuwe uitdaging te 
beginnen? 

Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar: 
Luuk@deprojectinrichter.com

Wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met Luuk Gielen 
(06-29258500)

We spreken je graag!

Ontdek onze Worklife Centres in Oostzaan, 
Bergeijk, Groningen en Rotterdam.
www.deprojectinrichter.com

Dit past bij je:
• Je bent continu op zoek naar nieuwe kansen bij bestaande en nieuwe klanten.
• Jij snapt waar onze klanten van dromen.
• Je verkoopt oplossingen voor een duurzame werkomgeving.
• Je legt makkelijk verbinding, zowel intern als extern. 
• Je werkt samen met architecten, projectmanagementbureaus, leveranciers en partners.
• Je gaat leidinggeven aan ons groeiende junior salesteam.
• Je neemt verantwoordelijkheid voor afgesproken doelstellingen en omzet.

Dit ben jij:
Van nature ben je een verbinder, een teamplayer. Je praat moeiteloos met klanten, op meerdere niveaus. 
Relaties worden je partners, intern én extern. Daarnaast deel je intern je kennis van sales en help je junior 
collega’s steeds beter te worden. 

Nu ben je er klaar voor om door te groeien naar een leidende rol. En wil je jouw team tot een winnend team 
smeden. Je bent ondernemend en een tikje competitief: je gaat voor resultaat en hebt de ambitie om door te 
groeien.

Senior Accountmanager met leiderschapsambitie (M/V)
Regio Amsterdam
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