ACCOUNTMANAGER ANDES

Sta je aan het begin van je loopbaan en heb je een passie voor sales en IT? Dan is dit misschien wel
jouw nieuwe uitdaging!
De functie
Als Accountmanager heb je een afwisselende, zelfstandige baan met veel potentieel. Je gaat actief aan
de slag met het acquireren van nieuwe klanten om het marktaandeel verder uit te bouwen. Daarnaast
ben je mede verantwoordelijk voor het versterken en verbreden van de huidige klantrelaties.
Waarom Andes?
Andes, de ontwikkelaar van LTC software, is internationaal actief voor overheden en bedrijven.
Met onze oplossingen zijn we in staat om de arbeidsintensieve werkzaamheden bij onze klanten beter
te organiseren en daarmee te verbeteren. Het gaat daarbij om werkprocessen zoals het vergunnen,
toezicht en handhaven van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte, het inplannen van
evenementen en het beheren van industriegebieden.
Werken bij Andes is werken in een innovatieve, dynamische en jonge omgeving. Er heerst een
informele bedrijfscultuur waarin korte lijnen, openheid en professionaliteit voorop staan.
Samen met zo’n 35 collega’s vorm je een hecht team en werk je intensief samen met onze klanten.
Het profiel
Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding in een commerciële, bedrijfskundige of technische
richtingen 0-2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Verder beschik je over:
•
•
•
•
•

Natuurlijke overtuigingskracht en je bent creatief en oplossingsgericht
Een winnersmentaliteit
Uitstekende presentatievaardigheden
Een sterke affiniteit met IT
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van de Duitse taal is een pré

Wij bieden
•
•
•
•

40-urige werkweek; standplaats Eindhoven
Prima basissalaris en uitstekende bonusregeling
Laptop, telefoon en auto van de zaak (met tankpas)
Verschillende doorgroeimogelijkheden en volop kansen wat betreft persoonlijke
ontwikkeling

•
•
•
•

Een collegiale en dynamische werksfeer
Gezellige borrels en bedrijfsuitjes
Een afwisselende functie met veel vrijheid en flexibele tijden
Een goede pensioenregeling

Solliciteren
Ben jij op zoek naar een uitdagende en innovatieve omgeving en herken jij je in het
bovenstaande profiel? Stuur dan je schriftelijke motivatie en CV naar: HR@andes.nl.
Wil je meer informatie over de vacature dan kun je per mail contact opnemen met Marc van
Brakel, Managing Director, via HR@andes.nl.
Voor meer informatie over LTC software/Andes ga naar: www.ltcworld.com of www.andes.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

