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Jouw toekomst?
Heb jij een neus voor ondernemerschap? En voel jij je
helemaal thuis in de zakenwereld? Dan ben je in de wieg
gelegd voor junior accountmanager. Als junior
accountmanager onderhoud jij het contact met de klanten.
Natuurlijk probeer je deze belangrijke contacten ook uit te
bouwen, zodat de organisatie waar je voor werkt kan rekenen
op een stevig klantenbestand. Je hebt regelmatig telefonisch
contact met je klanten, maar

je gaat er natuurlijk ook graag op bezoek. Tijdens deze
bezoekjes informeer je hen over de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van de diensten of producten die jouw bedrijf
verkoopt. Dat doe je bijvoorbeeld in een presentatie. Ook
onderzoek je welke producten of diensten goed bij jouw klant
passen. Als junior accountmanager ben je commercieel
ingesteld, open, spontaan en weet je de harten van je klanten
te winnen.

De opleiding
Heb je al een havo- of vwodiploma op zak? Dan kun je je
inschrijven voor onze sprintopleiding. Je haalt dan binnen een
jaar het diploma Junior Account Manager (niveau-4). Tijdens
de sprintopleiding Junior Accountmanager op niveau 4, leer je
plannen op te zetten om de verkoop te verbeteren, je richt je
op het onderhouden en uitbouwen van contacten met klanten,
het verkopen van producten en diensten, het onderhandelen
met klanten, het leveren van klantenservice

en het behandelen van klachten. Hierbij leer je de markt goed
kennen, zodat je precies weet wat er speelt op zakelijk gebied.
Vooropleidingseisen: Mbo 4- of havo-diploma. LET OP: Ben je
gezakt op de havo? Dan is het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk om deze opleiding te volgen. Overleg daarvoor met
de opleidingsmanager op de locatie waar jij wilt gaan
studeren. Kijk op de betreffende locatiepagina voor zijn of
haar gegevens.

Vervolgstudies
Met het diploma Junior Accountmanager niveau 4 op zak, kun je een hbo-opleiding gaan volgen. Je kunt dan denken aan
Commerciële economie, Sales/accountmanagement, Small business en retail management, Management, economie en recht
(MER).
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