
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 enthousiaste accountmanager met passie voor duurzaam inrichten? Heb jij zin om samen met een jong team te 
werken aan mooie interieurprojecten? Misschien ben jij dan onze nieuwe:

Wat mag je van ons verwachten?
We zijn een snel groeiend bedrijf. Jij krijgt je eigen 
verantwoordelijkheid in een omgeving met prachtige 
uitdagingen en kansen om je verder te ontwikkelen. Samen 
stellen we een ontwikkeltraject op voor de komende jaren. 

Je krijgt een heerlijke werkomgeving in onze splinternieuwe 
Worklife Centers in Oostzaan, met gezellige collega’s en 
gezonde lunches (inclusief ping pong!). En ook thuis moet 
je fijn kunnen werken dus een goede thuiswerkplek zien wij 
als basisvoorwaarden. Daarbij passen verder uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en een auto.

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: 
Meerten@deprojectinrichter.com

Wil je eerst meer weten? 
Neem dan contact op met Meerten Castelijns 
(06-24928176)

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 bent onderdeel van ons groeiende 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. Je bent ondernemend en een tikje competitief: je gaat voor resultaat 
en hebt de ambitie om door te groeien. Je bent commercieel gedreven haalt plezier uit het volledig ontzorgen van je 
klanten. Je bent actief in het opbouwen en onderhouden van je lokale netwerk (regio Noord Holland). Ervaring in de 
interieurbranch is geen must, wel fijn als je blij wordt van goed ingerichte werkomgevingen; dat worden wij ook!

Accountmanager
Regio Amsterdam

 

VACATURE | WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?


