
     Vacatures Mr./Sr. Accountmanager 
   

 

Diverse opdrachtgevers in de regio Twente 

BOS is momenteel op zoek naar meerdere Accountmanagers voor de regio Twente. Voor diverse 

opdrachtgevers die actief zijn in de ICT markt, in het bijzonder de printing, Document Management Solutions 

en IT Services segmenten.  

 

Accountmanager (Mr./Sr.) 

Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het adviseren en verkopen van Copying-, Printing en 

Document Management oplossingen. Je bent bekend met en beschikt over “consultative selling” 

methodieken/vaardigheden. Op basis van deze verkoopaanpak identificeer je klantbehoeften en ontwikkel je 

samen met de klant proposities die voor de klant voor grote toegevoegde waarde zijn.  

In samenwerking met de commerciële binnendienst genereer je offertes en bijbehorende calculaties.  Je wordt  

het eerste aanspreekpunt van een aantal bestaande klantrelaties van onze opdrachtgever. Bij deze relaties 

beheer en verleng je bestaande overeenkomsten en zorg je voor groei en uitbreiding van de omzet. Daarnaast 

besteed je een belangrijk deel van jouw tijd aan het werven van nieuwe relaties. In deze rollen organiseer- en 

geef je demonstraties, presentaties en trainingen van de diverse producten, diensten en oplossingen.  

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om op het juiste niveau onderhandelingen te 

kunnen voeren. Op regelmatige basis rapporteer je aan je leidinggevende en overleg je jouw salesfunnel 

rapporten en bijbehorende sales-forecast. Het spreekt voor zich dat je de innovaties in de markt voor 

Document Solutions, digitalisering en IT nauwlettend volgt en jouw kennis op peil houdt. 

 

Opleiding & Ervaring 

• MBO+/HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur commercieel- of bedrijfseconomische richting. 

• Diverse verkooptrainingen gevolgd, bij voorkeur “consultative selling” modules. 

• Goede kennis van MS Office is een vereiste. 

• Minimaal 3 tot 6 jaar relevante werkervaring (buitendienst in zakelijke dienstverlening). 

• Ervaring in de Printing/IT branche is een pré. Affiniteit met ICT is vereist. 

Overige kenmerken: 

• Vaardig in het onderhouden en leggen van (nieuwe) zakelijke contacten.  

• Uitstekende rekenvaardigheden. 

• Resultaatgericht, gedreven en vasthoudend. 

• Zelfstandig ( “self-starter”), flexibel en accuraat. 

• Woonachtig in de regio Twente 

 

De arbeidsvoorwaarden 

Onze opdrachtgevers bieden een ambitieuze, groeiende en professionele werkomgeving met enthousiaste 

collega’s met passie voor klanten én ICT-oplossingen. Het salaris zal bestaan uit een vast- en variabel deel en is 

uiteraard marktconform. Daarnaast is er een prima secundair arbeidsvoorwaarden pakket. Leaseauto, laptop, 

(eventueel tablet) en mobiele telefoon worden ter beschikking gesteld. 

 

Solliciteren 

Sollicitaties kunnen gericht worden aan onze recruitment partner Sterling Holmes ter attentie van de heer 

Stefan van der Valk: s.vandervalk@sterlingholmes.com 
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