Accountmanager New Business
“Bureau Fris, de full-servicebureau partner in marktonderzoek”
Krijg jij energie van het genereren van new business in een bedrijf waar je veel vrijheid krijgt?
Wil jij ook uitzicht op de gracht? Kom dan bij ons werken in ons schitterende nieuwe kantoor!

Bureau Fris
Bureau Fris is dé partner in marktonderzoek. Wij werken voor onderzoeksbureaus en opdrachtgevers zoals
Booking.com, Pinterest, Unilever, Uber, Philips, MediaMarkt, Grolsch, Marktplaats. Wij hebben eigen
onderzoeksruimtes, notulisten, online tools, onderzoekspersoneel en een database met 30.000 respondenten. De
wereld van marktonderzoek is veelzijdig en geen dag is hetzelfde. De Frissers zijn harde werkers, jong van geest,
houden van gezelligheid en zijn tegelijkertijd professioneel … en hebben oog voor detail.
Jouw job
Als Accountmanager New Business bij Bureau Fris ben je verantwoordelijk voor new business! Als Frisser draag
je continu bij aan de groeidoelstellingen en zorg jij ervoor dat we groeien. Jouw focus ligt hierbij op het
binnenhalen van nieuwe klanten. Jij bent die hunter!
Bij Bureau Fris geven we jou de vrijheid om je werk op jouw manier uit te voeren. Alles draait uiteindelijk om de
resultaten die je boekt. Je bent gedreven door branche- en CRM informatie en gebruikt analyses om je werk nog
beter te kunnen doen.
Door veel in gesprek te zijn met onze klanten ken je de branche, weet je waar de behoefte ligt en wat er speelt.
Je denkt actief mee binnen de salesorganisatie en ziet kansen voor Bureau Fris om verder te groeien.
Om feeling te houden met wat onze klanten nodig hebben / wensen, draai jij ook regelmatig je eigen recruitment
project.
Wij zoeken jou!
Een echte resultaatgerichte aanpakker, die enthousiast op zoek gaat naar nieuwe klanten. Met een gezonde
aanleg voor commercie en ondernemerschap. Die kwaliteit nastreeft in alles wat richting de klant gaat en die
bijdraagt aan een fijne samenwerking met het MT en andere collega’s in een hectische werkomgeving. Je hebt
een hands-on mentaliteit en kan snel schakelen.
Belangrijk
HBO werk- en denkniveau
Minimaal 4 jaar relevante werkervaring
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (schriftelijk en mondeling)
Fulltime 36 - 40 uur beschikbaar
Dit bieden wij jou
Een uitdagende functie in een kleine, informele organisatie met een open werksfeer
Een salarisindicatie van € 2450- € 3550- bruto per maand o.b.v. 40 uur
exclusief een bonus van 10% op jaarbasis (max), een prestatiebonus,
waardoor je salaris per maand flink kan oplopen
25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld
Goede pensioenopbouw
Uitzicht op een vast dienstverband
Solliciteer direct
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan vóór 30 april 2021 a.s. je motivatiebrief en CV naar
Stephanie@bureaufris.nl

