VACATURE

Accountmanager
Zorg Noord-Holland
Ben jij een commercieel gedreven en enthousiast persoon
en ga je geen uitdaging uit de weg?
Steek je jouw belangstelling voor inrichten en interieur niet onder stoelen of banken? En wil je
werken in een succesvol en groeiend bedrijf? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou!
Wij zoeken namelijk een fulltime Accountmanager Zorg in de regio Noord-Holland!
Iets voor jou? Pak een stoel, dan praten we verder!

Wat ga je doen?

Als accountmanager Zorg heb je een dankbaar beroep, je maakt heel veel klanten gelukkig. Je werft nieuwe
relaties en creëert commerciële kansen binnen de zorgsector in Noord-Holland. Dit zijn met name instellingen
voor gehandicaptenzorg, psychiatrie en maatschappelijke organisaties, maar ook justitie. Samen met je creatieve
collega's van de Studio adviseer je klanten bij hun inrichtingsvraagstukken. Daarnaast vervul je een actieve rol in
de voortgang van het inrichtingstraject en werk je graag samen met klanten en collega's. Dit alles met 1 doel:
De cliënten van onze klanten een prachtige en huiselijke leefomgeving bieden!

Jouw
bagagelijst!

Exsta levert topkwaliteit en deze kwaliteit vragen we dan ook van onze medewerkers!
Je hebt minimaal een HBO-opleiding en beschikt over commercieel talent. Je bent
nieuwsgierig en empathisch en hebt belangstelling voor inrichten en interieur. Je ziet
elke dag als een uitdaging en benut pro-actief de kansen die zich voordoen. Je bent
energiek, fanatiek, resultaatgericht, representatief en beschikt over zeer goede
communicatieve vaardigheden.

Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende fulltime functie met veel zelfstandigheid en afwisseling: een unieke mix van commercie,
kennis en creativiteit. Binnen Exsta krijg je veel ruimte om je te ontwikkelen. Samen met een team van 30 van de leukste
collega's van Nederland, werk je in een prettige omgeving, die zich kenmerkt door een informele no-nonsense cultuur.

Interesse?
Over Exsta

Spreekt de functie je aan en voldoe je aan het functieprofiel, stuur dan je motivatiebrief
met CV naar B.maas@exsta.nl of neem voor meer informatie contact op met Bart Maas
via telefoonnummer 06-30315522. Voor je het weet zit je op je nieuwe stoel bij Exsta!

Exsta is DE totaalinrichter en meubelfabrikant voor de zorg! Sinds 1973 ontwikkelen, produceren en leveren we
meubilair specifiek voor de zorgsector. Met ons eigen meubilair creëren we fijne en professionele zorgomgevingen.
We maken daarmee écht het verschil voor de bewoners en cliënten. In de 50 jaar ervaring in de zorgsector hebben we
een stabiele marktpositie en een goede reputatie opgebouwd en hebben we direct invloed op het creëren van een fijne
leefomgeving voor cliënten en medewerkers van de zorginstellingen. #WIJZIJNEXSTA!

