
Stageplaats Junior Accountmanager niveau 4 

De Groepsverblijvenspecialist.eu is een nieuw online boekingsplatform voor 
groepsaccommodaties binnen Europa. De focus ligt daarbij op groepen tussen de 10 – 25 

personen: een heerlijke en fijne niche, al zeggen wij het zelf. 

Via onze online boekingswebsite kun je als gast alle informatie omtrent de woning inzien: wat zijn 
nabije faciliteiten zoals restaurants, speeltuinen en supermarkten. Daarnaast kun je online direct 
een favoriet huis boeken: we gebruiken een overzichtelijk reserveringssysteem waar direct de 
prijzen per periode in vermeld staan. Zo weet je altijd waar je aan toe bent! 

Vacaturetekst 

Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor jouw eigen klantenpakket: in ons geval zijn dit 

accommodatie eigenaren binnen Europa. Je genereert omzet en marge door relatiemanagement 

en werving van nieuwe klanten waarbij ons uiteindelijke verkoopkanaal richting de consument 

centraal staat. Je denkt mee met onze klanten, combineert kennis van ons product met kennis 

van de klant. Je stelt een verkoopplan of advies op waarmee onze huiseigenaren hun prestaties 

verbeteren en je benut kansen in de markt. Je wordt ondersteund door collega’s en legt direct 

verantwoording af aan onze Senior Accountmanager. 

Je komt te werken in een klein team met een informele werksfeer. Communicatielijnen zijn kort 

en er vindt veel dagelijks overleg plaats. Je onderhoud contact met klanten en prospects, zowel 

via telefoon als e-mail. Je maakt daarbij gebruik van MS Office programma’s als Outlook, Excel 

en Word en ons standaard boekingsprogramma voor reserveringen. We zijn een klein team in 

een ongedwongen organisatie, met passie en enthousiasme voor het vak waar zeker ruimte is 

voor eigen inbreng en initiatief. Je krijgt een vaste werkplek in een team van 4 medewerkers. 

Wat vragen wij van jou: 

- MBO werk- en denkniveau; 

- Accurate / nauwgezette werkwijze; 
- Communicatief vaardig met een vlotte babbel / telefoonstem; 
- Ervaring met MS-Office 365 pakket (Met name Outlook, Word en Excel) 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Beheersing van de Engelse en/of Duitse taal is een pré; 
- Leergierig en een positief ingesteld. 
 

Wat bieden wij: 

- Een klein en hecht team met korte communicatielijnen 
- Informele werksfeer 
- Bij een positieve werkervaring van beide kanten is er mogelijkheid op een vaste 

aanstelling 
- Veel vrijheid in werkzaamheden 
- Flexibele werktijden in overleg 
- Standaard openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 

 


