
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Als Accountmanager bij Kristels Fashion zie jij saleskansen om nieuwe klanten en opdrachten aan te
trekken, ben je niet bang om zelfstandig de wijde wereld in te gaan en benader je bestaande relaties

proactief om de samenwerking optimaal te houden. Jij bent enthousiast, ziet verbindingen en legt de lat
hoog voor jezelf en de organisatie. 

Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar vacatures@kristelsfashion.nl t.a.v. Lars Hamers.
Heb je vragen over de vacature of wil je vrijblijvend langskomen op onze locatie om de sfeer te
proeven, laat het ons dan weten!

Een zelfstandige functie met veel flexibiliteit
in een gezellig en professioneel team
Een passend salaris conform CAO 
Een auto van de zaak
Een laptop/iPad en telefoon voor al je
zakelijke werkzaamheden
Jaarbudget voor representatieve kleding
Een goede pensioenregeling en veel ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling
25 vakantiedagen o.b.v. 38 uur per week
Gezellige vrijdagmiddagborrel om de week
af te sluiten

Wat krijg je van ons?

Wie zijn wij?
Wij zijn Kristels Fashion, leverancier van bedrijfskleding voor alle sectoren. Een familiebedrijf, dat al
ruim 25 jaar gevestigd is in Tilburg en bekendstaat om de jarenlange ervaring in de confectie-industrie,
een hoge servicegraad en een zeer uitgebreid assortiment. Je komt bij ons terecht in een warm bad
met fijne collega’s, die voor je klaarstaan zodat je als nieuw teamlid snel went binnen het team.   

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER 
(32 - 40 UUR PER WEEK)

het uitbreiden en onderhouden van je netwerk om nieuwe klanten en bestaande relaties te
ontmoeten voor opdrachten;
contact door een persoonlijk bezoek, mail of telefonisch contact met bestaande klanten en
leveranciers;
1-op-1-overleg met je collega’s van de binnendienst;
research naar trends, nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van samenwerkingen op het
gebied van bedrijfskleding.

Wat ga je doen?
Aan jou vragen én geven we flexibiliteit. Geen dag hoeft er hetzelfde uit te zien. Jij werkt op jouw
eigen manier aan je verkoopdoelen, waarbij je wel altijd goed communiceert met je binnendienst.
Jouw werkweek bestaat in ieder geval uit:

Je hebt ervaring als accountmanager of een
soortgelijke functie, aangevuld met een
commerciële opleiding op minimaal MBO-niveau
Je bent resultaatgericht en initiatiefrijk
Je kunt goed omgaan met deadlines en zet alles
in om jouw doelstellingen te halen
Affiniteit met mode is een pre, maar als echte
verkooptopper verkoop jij alles
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend 
Je beschikt over een representatieve uitstraling
en goede communicatieve vaardigheden
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B

Wat vragen wij van jou?
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