
 
 

ACCOUNTMANAGER BINNENDIENST 
BENELUX 

Beenmode, luxe sportkleding, de beste breisels. Het zijn de details, waarmee deze luxe artikelen 
zich van de rest onderscheiden. Sinds 1880 heeft het familiebedrijf zich sterk ontwikkeld voor 
modieuze beenmode en kleding van hoogwaardige materialen, die worden verwerkt met 
ambachtelijke perfectie en oog voor detail. Een prachtig en informeel bedrijf waar het een plezier 
is om te mogen werken. 

Voor dit mooie bedrijf zijn wij op zoek naar een SALES SUPPORT MEDEWERKER voor de 
BENELUX. 

 De sales support medewerker ofwel accountmanager binnendienst is verantwoordelijk 
voor de bestaande klanten portfolio voor de beenmode 

 Je hebt direct contact met je klanten en 5 accountmanagers die werken in de buitendienst 
 Je bent commercieel en mensgericht en je kunt professioneel advies geven aan je 

klanten 
 Je bent een spin in het web en geeft advies binnen de organisatie en maakt verbinding 

tussen de verschillende afdelingen 
 Als een ware bewaker van projecten zet je alle vervolgacties in voor je klanten en binnen 

de organisatie 

Functie eisen Accountmanager binnendienst 
Benelux 

 Allereerst is je interesse in beenmode een pluspunt, je houdt stijl en vormgeving, je gaat 
immers met deze producten aan de slag 

 Je hebt ervaring in de B2B als accountmanager binnendienst, je hoeft niet uit de fashion 
te komen om op deze vacature te solliciteren 

 Je bent rete commercieel, je hebt sterke communicatie skills en kunt goed met je vrijheid 
omgaan die je binnen dit bedrijf krijgt 

 Je neemt je verantwoordelijkheid en gaat voor het beste resultaat 
 Je bent woonachtig in de omgeving van Utrecht (max 40 km) 
 En deze is belangrijk: je spreekt FRANS, ENGELS, DUITS en NEDERLANDS 
 HBO werk- en denkniveau 

Bedrijfsprofiel 
Een internationaal familiebedrijf met hoogwaardige beenmode (panty’s, sokken, etc.), 
sportkleding van prachtige kwaliteit en een fashion lijn voor dames en heren. Ze werken samen 
met toonaangevende ontwerpers als bijvoorbeeld Manolo Bahnik en Viktor&Rolf. Een plezierig 
informeel familiebedrijf waar medewerkers succesvol zijn door de prettige sfeer en mogelijkheden 
worden geboden voor ontwikkeling. 

Bedrijfscultuur 
Een familiebedrijf met korte lijnen en een informele sfeer. Een bedrijf dat geeft om haar 
medewerkers. 

Arbeidsvoorwaarden 



 
 

 Salaris is marktconform, afhankelijk van je ervaring € 2500,00 tot max € 3.000,00 
 Reiskostenvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Uitdagende salesfunctie waarin je werkt voor een topmerk 
 De organisatie geeft je de ruimte voor ontwikkeling 

Locatie 
Utrecht 
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Contactpersoon 
Dorien Tebbe 
T: (06) 2962 2111 
E: d.tebbe@shoptalent.nl 
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