
 

Lees je dit en ben jij in dienst bij een werving-, detacherings- en/of selectiebureau? Wij doen alleen zaken mat kandidaten op persoonlijke titel. Als je toch 

kandidaten aanbiedt zonder vooraf onze toestemming schriftelijk te hebben verkregen, dan voelen wij ons vrij om deze kandidaten zelf te benaderen zonder 

dat daar enige verplichting tegen over staat. Bespaar jezelf dus de moeite. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
De ruim negentig werknemers van Imagebuilders in Apeldoorn zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie:  

 

Account Coördinator 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 
Wij bieden jou een veelzijdige rol aan, in een enthousiast 
team met de allerleukste collega’s. Onze organisatie heeft 
veel groeipotentie en biedt je een ambitieuze en prettige 
werksfeer.  
Voor onze nieuwe Account Coordinator hebben wij, naast een 
marktconform salaris, ook de mogelijkheid om jezelf verder 
te ontwikkelen. Verder kennen wij 25 verlofdagen, 6 
roostervrije dagen, een 40 urige werkweek, een actieve 
personeelsvereniging (met mooie feesten, etentjes en 
aardigheidjes) en iedere vrijdag een gezellige borrel. 
 
Jouw verantwoordelijkheden 
Als Account Coördinator ondersteun je de Account Manager 
en ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant. De 
correspondentie verloopt via email en telefonisch in het 
Engels. Het is van groot belang dat je overzicht kunt houden 
en de voortgang van lopende projecten kent en bewaakt. Jij 
wil de klant graag ontzorgen, je denkt met de klant mee en 
zorgt ervoor dat alle projecten van begin tot eind goed 
verlopen. Je houdt je collega’s op de hoogte van de 
gemaakte afspraken en bent verantwoordelijk voor de 
projectplanning. Je bent binnen deze functie een belangrijke 
schakel tussen de klant en de interne afdelingen.  
 
Wie zoeken wij? 
Voor de werving van onze nieuwe collega hechten wij net zo 
veel waarde aan wié jij bent, als aan wat er op je CV staat, 
maar het gaat ons vooral om het totaal pakket: 
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en weet hoe je 

prioriteiten moet stellen; 
• Je werkt accuraat en zelfstandig; 
• Je bent stressbestendig, zeer flexibel en hebt een 

dienstverlenende instelling; 
• Je kunt goed samenwerken in een team van jonge 

mensen, waarbij goede communicatieve- en sociale 
eigenschappen erg belangrijk zijn; 

• Je beschikt over een proactieve werkhouding en een 
probleemoplossend en organisatorisch vermogen; 

• Je bent fulltime beschikbaar; 
 
 

Naast genoemde persoonlijke kenmerken is het belangrijk 
dat jij in jouw CV iets aangeeft over: 
• Opleiding op HBO niveau, bij voorkeur met 1 of 2 jaar 

werkervaring 
• Beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift.  
• Kennis van Exact of soortgelijk ERP systeem. Dit is een 

pré, dus laat je hierdoor niet afschrikken. 
• Beheersing Microsoft Office, met name Excel. 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Imagebuilders, een dynamisch interieurbouwbedrijf 
in Apeldoorn, gericht op met name de retailsector. Onze 
belangrijkste klanten werken internationaal en met 
totaalconcepten voor winkels en shop-in-shops. Wij zijn 
werkzaam voor grote opdrachtgevers met bekende namen en 
ontwikkelen al onze projecten zelf. Dankzij het gedreven 
team van vakmensen slagen we erin een hoge kwaliteit te 
hanteren. De begrippen service, flexibiliteit, innovatie en 
kwaliteit staan, naast duurzaamheid dan ook hoog in het 
vaandel bij Imagebuilders. Continue aandacht voor het 
‘groener’ maken van onze producten is één van onze 
speerpunten.  
 
Interesse? 
Geïnteresseerd maar weet je het nog niet zeker? Maak een 
afspraak voor een kop koffie of thee met Nicolet Lieferink, HR 
Manager, telefoonnummer 055-5393810. 
 
Weet jij genoeg en wil je onze Sales afdeling komen 
versterken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
pz@imagebuilders.nl t.a.v. Nicolet Lieferink, HR Manager. Is 
je LinkedIn profiel up-to-date? Dan mag je ons in plaats van 
een brief en CV ook een link toesturen. Wij houden van 
efficiency en het scheelt jou schrijven. 

 


