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Hallo,  
 
Ik ben Charis en ik werk als freelance Recruiter voor leuke werkgevers. Vanuit CLBR Consulting ondersteun ik fijne 
bedrijven in hun zoektocht naar DE juiste collega. Concreet wil dit zeggen dat ik altijd werk voor bedrijven die 
nieuwe werknemers meteen vast in dienst nemen. Leuk toch!  
 
In deze post ben ik op zoek naar een Accountmanager voor een dienstverlenende klant van CLBR Consulting. Wat 
maakt dit bedrijf een leuke werkgever hoor ik je denken. Wel... lees gerust even onderstaande punten. Mocht je 
vragen hebben dan hoor ik het graag!  

 

Ben jij die ACCOUNTMANGER die graag relaties opbouwt met een warme hand?  
 
Op zoek naar een uitdaging waarin JIJ een verschil kan maken?! Ben je op zoek naar een uitdaging met voldoende 
afwisseling tussen prospectie en relatiebeheer? Bij deze fijne werkgever kom je terecht bij een marktleider binnen 
de metaalsector, een nichesector waarin je perfect jezelf kan zijn! Een waarde gedreven bedrijf dat inzet op 

duurzame lange termijn relaties met klanten! Als enthousiaste Account manager sta je in voor de volgende 
zaken: 
 
• Als relatiemanager zorg je dat bestaande klanten jou als volwaardige partner ervaren. Dit doe je door bij tijd 

en stond met hen te praten over de gang van zaken.  

• Het geeft je energie om opportuniteiten te detecteren en deze, in samenwerking met de interne sales, uit te 
werken voor jullie klant!  

• Je hebt commerciële voelsprieten en gaat voor de beste oplossing voor alle partijen. Dit zet je, na een 
opleiding op maat, om in jouw persoonlijke gesprekken met prospecten. 

• Als ambassadeur sta je in voor de regio Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Zuid-Nederland. 

• Op basis van leads prospecteer je, in al je enthousiasme, naar nieuwe fijne potentiële klanten.  

• Verantwoordelijkheid en bouwen aan de toekomst spreekt je wel aan daar onze klant sterk groeit. 

 
Wie ben jij?  

 
• Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of bent gelijkwaardig door ervaring.  

• Door jouw commerciële schwung ben je een kei in het detecteren van wat de klant nodig heeft. 

• In sales termen uitgedrukt ben je eerder een “farmer” dat graag bouwt aan lange termijn relaties.  

• Als organisatorisch talent zorg je dat de verplaatsingen naar verschillende klanten goed georganiseerd zijn.  

• Zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor regio zijn jouw tweede natuur.  

• Gesprekken met prospecten/klanten en deze opvolgen zijn voor jou vanzelfsprekend. 

• Als communicatief en ondernemend persoon sta je steeds open om nieuwe marktevoluties af te toetsen bij 
jouw klanten.  

• Microsoft office heeft voor jou weinig geheimen. 

 
Wat maakt dit bedrijf zo fijn?  

 
• Deze leuke werkgever bied je een afwisselende en uitdagende functie van onbepaalde duur in een b(l)oeiende 

sector.  

• Wat verloning betreft kijk je naar een bespreekbaar loon met volgende extralegale voordelen: 

• Hospitalisatieverzekering, bedrijfswagen, dagvergoeding €17 i.p.v. maaltijdcheques, tankkaart, laptop, gsm en 
ecocheques. 

• Daar je in een 39uren stelsel werkt heb je ook recht op 6ADV dagen vrij op te nemen. 

• Je werkt voornamelijk van huis uit en wordt 1 keer per 6 weken op kantoor verwacht voor de commerciële 
vergadering met jouw collega’s van de andere regio’s.  

• Bij deze werkgever is er weinig sprake van hiërarchie. Je rapporteert rechtstreeks aan de commerciële 
directeur.  Hierdoor krijg je zeer snel erkenning voor jouw resultaten die je behaalt.  
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Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar charis@clbrconsulting.com of stuur me een 
whatsappje.  
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