Accountmanager
Zin om te werken voor een Vlaamse bedrijvenorganisatie? Samen met de 40 medewerkers van
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant draag je bij tot het behoud en de creatie van welvaart
en tewerkstelling in de regio door ondernemingen te ondersteunen.

Waarop mag jij je bij ons uitleven?
Je bent verantwoordelijk voor de verdere business ontwikkeling van Voka in de regio VlaamsBrabant. Je rapporteert aan de sales & marketing directeur.
1. Het ledenbestand van Voka verder uitbouwen
 Je verkoopt het dienstenaanbod van Voka en werft nieuwe leden
 Je maakt zelf afspraken met prospecten en bestaande leden
 Jouw gesprekspartners binnen een bedrijf zijn divers, in verschillende sectoren en zowel bij
kmo’s als grote bedrijven
 Door regelmatige contacten bouw je een lange termijn en vertrouwensrelatie op met de
Voka-leden. Je bevraagt hun behoeften, signaleert deze intern en geeft aanzetten tot
productvernieuwing
 Je bewaakt de klantentevredenheid en verhoogt de betrokkenheid
 Regelmatig ontmoet je collega’s- accountmanagers van de andere Voka entiteiten en kan je
ervaringen uitwisselen
2. Netwerking ondersteunen
 Je bent onze Voka-ambassadeur op de netwerkactiviteiten van Voka Vlaams-Brabant
 Je promoot alle netwerkactiviteiten en stimuleert onze leden om hier aan deel te nemen
 Je ondersteunt onze regionale werkingen
3. Eventsponsoring verzorgen
 Je gaat op zoek naar partners die interesse hebben in eventsponsoring
 Je waakt er over dat de sponsors hun beloofde return krijgen

Ben jij onze ideale kandidaat?
1. Je hebt:
 Minimum 5 jaar ervaring als accountmanager in de dienstensector
 Brede interesse in socio-economische actualiteit en het bedrijfsleven in het bijzonder

2. Je bent:
 Klantgericht en communicatief sterk (zowel intern als extern)
 Georganiseerd en zelfstandig maar tegelijkertijd een coördinator binnen de organisatie
 Resultaatgericht, je kan doelen zetten en behalen
 Woonachtig in de regio (bij voorkeur arrondissement Halle-Vilvoorde)
 Nederlandstalig
 Een netwerker die niet terugdeinst voor avondwerk (max. 1 avond/week)

Wij bieden jou
Een marktconform loon, aangevuld met een bonus, maaltijdcheques, firmawagen, laptop, gsm,
groeps- en hospitalisatieverzekering en een inspirerende werkomgeving waar creativiteit
gestimuleerd wordt.
Jouw werkplek is in ons kantoor in Vilvoorde. Je komt terecht in een team dat op verschillende
thematieken werkt en samen onze doelstellingen waarmaakt. Dankzij de vele contacten met andere
bedrijven kan je ook jouw persoonlijke netwerk sterk uitbouwen.
Wij werven aan op basis van talenten en competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of
geaardheid.

Heb jij zin om ons te vervoegen?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 30 januari 2016 naar birgit.heroes@voka.be.

