
Vacature Traineeship Account Manager 
 

 

 

Ben jij een startend commercieel talent en wil jij het beste uit jezelf halen? Dan is dit je kans! Dit 

unieke werk- leertraject bestaat uit een fulltime baan als Accountmanager en een praktijkgericht 

traineeship, om jou alle kneepjes van het vak te leren! Bij een van onze opdrachtgevers hebben wij 

twee plaatsen beschikbaar voor ambitieuze trainee’s die het salesvak in willen. Het betreft een 

opdrachtgever die actief is in de dynamische markt voor printing, document management solutions 

en IT services. Een betere start is nauwelijks denkbaar! 
 

Functieomschrijving: 

Onze opdrachtgever is op zoek naar twee trainee’s die bereid zijn een intensief programma te volgen 

en op deze wijze een vliegende start te maken in het salesvak. 

 

Commerciële opleiding 

Het programma biedt nieuwe sales medewerkers een gericht programma voor het ontwikkelen van 

commerciële vaardigheden. De training wordt toegespitst op de behoefte van de trainee, is zeer 

praktijkgericht en heeft als doel de medewerker zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. 

De opleiding bestaat uit diverse salestrainingen die gecombineerd worden met het opdoen van 

kennis van de specifieke klantproposities (gedeeltelijk via E-Learning). De benodigde studie uren 

zullen (deels) ook in privétijd besteed moeten worden.  

  

Coaching 

In de eerste maanden van dit programma wordt de medewerker door een specifieke coach 

begeleidt.  Op basis van een stevige “training on the job” worden de eerste stappen op het 

commerciële vlak gezet. In eerste instantie rapporteert de trainee aan deze coach. Na verloop van 

tijd wordt de operationele aansturing van de trainee overgedragen aan het management van onze 

opdrachtgever. 

 

Certificering 

Na de opleiding wordt de trainee in de gelegenheid gesteld een officieel certificaat te behalen aan de 

Partner Academy die BOS heeft ingericht voor onze opdrachtgever. In eerste instantie zal dat een 

“Professional” certificaat zijn. Deze opleiding is de opstap naar het Masterprogramma. 

 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het behalen van omzetdoelstellingen bij met name 

nieuwe, maar ook (kleinere) bestaande relaties. De klanten worden proactief benaderd en voorzien 

van een goede begeleiding bij hun inkooptraject, door het geven van verkoopadvies en service. Een 

uitdagende en afwisselende functie die je zelfstandig uitvoert, van het maken van de eerste afspraak 

met (potentiële) klanten tot en met after sales bezoeken.  

 

Gevraagd: 

Wanneer jij flink in jezelf wilt investeren, dan zijn wij bereid ver te gaan. Want naast een uitdagende 

baan in een dynamische en prettige werkomgeving en een marktconform salaris, bieden wij je via 

uitstekende trainingsmogelijkheden en een intensieve begeleiding, dé kans om jezelf te ontwikkelen 

tot een succesvolle accountmanager. Een persoon die niet alleen zakelijke, maar ook een 

persoonlijke groei wil doormaken.  

 



Profiel 

 HBO opleiding,  en starter op de arbeidsmarkt (0-3 jaar ervaring) 

 Goede vaardigheden MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 

 Commerciële drive en goede sociale vaardigheden 

 Affiniteit met IT- & Document Management Solutions en aanverwante trends is een pré 

 In bezit van rijbewijs B 

 Woonachting in de regio Den Haag – Amsterdam - Alkmaar 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

 Gedreven, leergierig, ambitieus, vasthoudend en flexibel 

 

Sollicitatie: 

Kun jij deze uitdaging aan en voldoe jij aan bovenstaand profiel? Reageer dan snel middels jouw up-

to-date CV, pasfoto en een schriftelijke motivatie. Grijp deze kans op dit unieke werk/leer traject! 

 

Sollicitaties kunnen gericht worden aan info@bos-com.nl ter attentie van de heer Julian Mulder. 

mailto:info@bos-com.nl

