
Accountmanager Binnendienst (32-40 uur) 

Toegevoegde waarde bieden door onderscheidende totaalconcepten te bieden; dat is waar King voor 

staat! Door middel van een vooruitstrevende aanpak is King de totaalleverancier voor alle 

(disposable) non-food essentials in diverse marktsegmenten, waaronder de zorgsector. Het doel is 

een partner te zijn van de gezondheidszorg en hen daarmee op facilitair- en logistiek gebied te 

ontzorgen, zodat iedereen zich kan focussen op waar hij goed in is. 

In ons binnendienstteam verkoop sector Gezondheidszorg zijn wij op zoek naar een Office Account 

Manager. In deze functie ben je samen met je buitendienstmaatje 

(Key)Accountmanager  verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten over jullie klantportfolio 

binnen de gezondheidszorg. Je rapporteert aan de Business Coördinator Binnendienst. 
Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden en verdiepen van de bestaande relaties en het 

verder uitbouwen van het klantportfolio 

Key)Accounts;                                                                                          

• verrichten van telefonische acquisitie; 

• bewaken van de huidige omzet, samen met de (Key)Accountmanager; 

• bewaken van contractafspraken en de nakoming hiervan; 

• bewaken van processen binnen ERP en CRM systemen om de kwaliteit van de diensten te borgen 

richting Accounts en interne processen optimaal te laten verlopen; 

• bewaken van voorraadposities voor de toegewezen accounts;   

• verwerken van de rapportages van de (Key)Accountmanager en deze ondersteunen bij het 

opstellen van rayonplannen; 

• maken van analyses en cijfermatig inzicht; 

• uitwerken van offertes en de opvolging hiervan; 

• genereren van diverse overzichten voor klanten en buitendienst; 

• actueel houden van de klantendossiers; 

• bewaken/begeleiden van grote trajecten. 

  

Wat breng je mee? 

• HBO werk- en denkniveau (met als pré studierichting Commerciële Economie) 

• Ongeveer 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie is vereist. Je kunt hierbij denken 

aan: 

o ervaring met telefonische acquisitie 

o ervaring/kennis van de branche 

o ervaring in het werken met (Key) Accounts, accountplannen en het beheren van complexe 

contracten 

o ervaring in het werken met een zeer divers assortiment. 

• Kennis van medische producten is een pré 

• Een commerciële en resultaatgerichte instelling met oog voor een duurzame relatie met de klant 

• Goede communicatieve organisatorische vaardigheden met een klantgerichte instelling 

• Je bent een echte teamplayer die ook goed zelfstandig en resultaatgericht werkt 



• Pragmatische instelling waarbij je in staat bent om op diverse niveaus samen te werken 

• Een grote dosis enthousiasme, inzet en passie voor je vak 

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels; 

• Uitstekende kennis van Word en Excel; 

  

Wat bieden wij? 

Een uitdagende job binnen een open en innovatieve onderneming waar kwaliteit, service, 

professionaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Je krijgt de ruimte en vrijheid om 

jezelf verder te ontwikkelen en te ontplooien. 

  

Maak jij het verschil bij King? 

Ben jij de binnendienst-collega met een commerciële kijk op de gezondheidszorg? En wil jij samen 

met ons de kansen in deze markt volop gaan benutten? Passen daarnaast de eigenschappen 

proactief, klant- en resultaatgerichtheid in jouw profiel? Dan willen wij graag met je in gesprek! 

Stuur je CV met motivatie naar: werken@king.nl o.v.v. “vacature Accountmanager Binnendienst”, 

t.a.v. Eveline van IJperen, HR Adviseur. 
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