(Junior) Accountmanager AV-Techniek
Ben je enthousiast en heb je naast audiovisuele techniek ook affiniteit met ICT.
Kom dan naar dB audiovisueel!

Wie zijn wij?
dB audiovisueel is een ervaren system integrator. Wij realiseren dagelijks vele diverse toepassingen
op AV gebied. Van eenvoudige geluidsinstallaties tot een volledig auditorium, inclusief
bijbehorende randapparatuur zoals grote LCD schermen, videoconference systemen, geluidsystemen en professionele besturingssystemen.
Waar andere bedrijven vaak stoppen, gaat dB audiovisueel door.

Wie zoeken wij?
Voor verdere ontwikkeling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een commercieel ingestelde
(Junior) Accountmanager Audiovisuele Techniek.
In eerste instantie ga je samenwerken met onze senior accountmanagers. Het doel is dat je
zelfstandig en verantwoordelijk wordt voor het geven van adviezen, uitbrengen van offertes en het
afsluiten van de verkoop. Dit alles leg je vast in het verkoopsysteem. Je groeit uiteindelijk door van
een binnendienstpositie naar een buitendienstpositie.
Een van je kwaliteiten is je vastberadenheid waardoor koude acquisitie geen enkel probleem voor jou
zal zijn. Jij ziet het namelijk als een uitdaging om bij een potentiële klant aan tafel te komen. Waar
anderen problemen zien, zie jij juist kansen!
Je bewaakt in de langdurige relatie met de klant de commerciële doelstellingen van het bedrijf en de
belangen van de klant. Je kan je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en werkt zorgvuldig. Je
bent representatief en je beheersing van de Engelse taal is goed.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO niveau 4
Je hebt (enige) kennis van audiovisuele middelen
Je hebt (enige) affiniteit met ICT en data netwerken
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
Je bent representatief en klantgericht
Je bent bereid om vakinhoudelijke cursussen of opleidingen te volgen
Je bent in het bezit van Rijbewijs B

Soort dienstverband
Het betreft een fulltime dienstverband voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

Werken bij dB audiovisueel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij werken met een fijne groep eensgezinde en gekwalificeerde collega’s in een dynamische
en fijne werkomgeving
Een informele, no nonsens werksfeer, waarin open communicatie, korte lijnen en plezier in
het werk zeer belangrijk zijn
Je wordt gestimuleerd om mee te denken over creatieve en slimme oplossingen voor
complexe technische vraagstukken
Een organisatie waar medewerkers als individu en als team de ruimte krijgen om hun
talenten te ontplooien en zichzelf te zijn
Inhoudelijk uitdagende baan bij een succesvolle organisatie
Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
Flexibele en zelfstandige werkverdeling
Een goed salaris passend bij je ervaring en aantoonbare competenties
Je neemt deel aan een goede pensioenregeling en hebt 27 vakantiedagen
Je krijgt je eigen bedrijfsauto

Standplaats
Je standplaats is Groningen. Onze klanten zijn gevestigd door heel Nederland

Sollicitatieprocedure
De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere sollicitatiegesprekken. Een referentieonderzoek kan
onderdeel uitmaken van de procedure

Geïnteresseerd?
Wil je deel uitmaken van ons team en samen met ons mooie systemen bouwen? Stuur ons dan een
e-mail met je motivatie en CV of bel ons!

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Contactpersoon:

Kattegat 14
9723 JP GRONINGEN
050-5257777
info@dbaudiovisueel.nl
Dhr. Paul Mellens

