
 

Junior accountmanager fulltime 
Wear2work is dé specialist op het gebied van werkkleding, werkschoenen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  Naast onze webshop en fysieke winkel, hebben wij ook tal van 

bedrijfsmatige klanten. Om deze klanten nog beter te kunnen bedienen zijn wij per direct op zoek 

naar een gedreven junior accountmanager.  

Wat ga je doen? 

Je gaat zelfstandig op pad, geeft passessies op locatie, informeert klanten, bedenkt acties en brengt 
deze onder de aandacht bij het publiek. 

Je maakt kledingvoorstellen op voor de klant en licht deze toe. Intern schakel je tussen de 
verschillende afdelingen om deze kledingvoorstellen perfect af te ronden. 

Het is ook van belang dat je de vertaalslag van verkoop- en marketingplannen richting de klant kunt 
maken. Kennis van jouw product is dan ook een absolute must, net als commerciële vaardigheden.  

Ook moet je kunnen voorlichten, adviseren en kundig genoeg zijn om problemen van klanten aan te 

pakken. Je analyseert het koopgedrag en speelt hier op in: Behoeften inventariseren, bezwaren 

weerleggen en uiteindelijk de koop sluiten.  

Daarnaast bouw je aan een gedegen netwerk en weet je deze relaties ook goed te onderhouden. Dit 

doe je in samenwerking met je collega’s van de verkoop binnendienst. 

Je gebruikt al je commerciële talenten en vaardigheden ook één dag per week in onze fysieke winkel 

in Wijk bij Duurstede. 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en voldoe je aan de volgende eisen? 
Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
Je hebt commercieel inzicht en scoringsdrang. 
Je bent ondernemend en proactief. 
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden. 
Je werkt gestructureerd, zelfstandig en planmatig. 
Je hebt een winnaarsmentaliteit. 
Ervaring in de commerciële sector of in sales buitendienst is een pré.   
 
Wat bieden wij jou? 
een marktconform salaris; 
een eindejaarsbonus bij behaalde doelen; 
een prima pensioensregeling; 
25 vrije dagen; 
een bedrijfswagen voor je zakelijke ritjes; 
persoonlijke groei o.a. door middel van trainingen en opleidingen;  
gezellige bedrijfsuitjes en vrijdagmiddag lunch; 
een ambitieus, commercieel en vooral gezellig team! 
 
 
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en lijkt het jou leuk om ons team te 
komen versterken? 
Stuur dan je motivatie en je CV naar melina@wear2work.nl en wij nemen contact met je op! 
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