
Junior Accountmanager (M/V) - 40 uur per week 
 
 

Elvy is een hard groeiend tassen en riemen merk, opgericht in 2015 door Laura Vlasblom.  
We hebben inmiddels ruim 600 verkooppunten door heel Europa die Elvy lederwaren verkopen.  
 
Wat zoeken wij? 
 
Wij zoeken een junior accountmanager om ons merk in Nederland te vertegenwoordigen. Je zult de 
maandagen op kantoor besprekingen voeren en planningen maken. De rest van de werkweek ben je 
onderweg reis je door heel Nederland om je werkzaamheden te verrichten.  
 
 
Wie ben jij? 
 
• Je hebt HBO werk en denk niveau 
• Je bent enthousiast en energiek met een positieve en resultaatgerichte instelling. 
• Verkopen zit in je bloed, je bent van nature commercieel ingesteld en niet bang om van je te 

laten horen. 
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een sales buitendienstfunctie, bij voorkeur in fashion. 
• Een bestaand relatienetwerk in de fashion-branche is een pre, geen vereiste.  
• Je hebt gevoel voor fashion 
• Je bent een team-player die ook goed alleen kan werken. 
• Je bent communicatief sterk in zowel Engels als Nederlands. Andere talen zijn een pre.  
• Je bent woonachtig binnen een straal van 30km om Amsterdam en in het bezit van een rijbewijs B. 
• Je hebt geen “9-tot-5” mentaliteit. 

 
 
Wat zijn jouw taken binnen Elvy? 

 
• Relatiebeheer en het uitbouwen van omzet bij bestaande wholesale relaties. 
• Zelfstandig in kaart brengen en het benaderen van nieuwe verkooppunten en afnemers. 
• Actieve verkoop van de Elvy collecties en het opvolgen van nabestellingen. 
• Actief ondersteunen van afnemers bij het presenteren en verkopen van Elvy.  
• Organiseren van, en assisteren op beurzen en evenementen. 
• Periodiek analyseren en rapporteren van verkoop. 

 
 

Elvy biedt een fijne werksfeer en uitstekende doorgroeimogelijkheden. Ook bieden wij een zakelijke 
leaseauto en een mooi startsalaris, passend bij de functie.  
 
Ben jij degene die wij zoeken en heb je zin om in in een jong en enthousiast team aan de groei van 
een mooi merk mee te werken? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar onderstaand email adres.  
 
info@elvyfashion.nl 


