
 

Vacature  Accountmanager (1,0 FTE) 
 
Heb jij een commerciële instelling en herken, creëer en benut je commerciële kansen?  Dan 
ben jij wellicht de perfecte kandidaat om onze nieuwe Accountmanager te worden. 
 
Onze organisatie 
BRIS bv is een dynamische organisatie die haar wortels stevig in de bouwwereld heeft 
gevestigd. Sinds 1992 zijn wij een begrip op het gebied van het toegankelijk maken van de 
meestal complexe bouwregelgeving en de daaraan gerelateerde kennis. Dit doen wij 
voornamelijk door deze regelgeving en gerelateerde kennis in een online bibliotheek aan te 
bieden, maar ook door interactieve webbased programma’s te ontwikkelen die onze 
gebruikers o.a. helpen bij het toetsen van bouwplannen, het controleren van bouwwerken en 
het filteren van wet- en regelgeving. Onze producten staan goed bekend om hun 
betrouwbaarheid en actualiteit.  
 
Per 1 december 2017 zijn wij gevestigd in Delftse Poort naast het centraal station van 
Rotterdam. 
 
Functieomschrijving 
Als Accountmanager maak je deel uit van het verkoopteam. De Accountmanager benadert 
actief nieuwe prospects en onderhoudt relaties met bestaande klanten. De focus van deze rol 
is het werven van nieuwe klanten. Als eerste aanspreekpunt voor de klant beschikt ons 
verkoopteam over goede productkennis, en inventariseert en speelt in op de behoeften van 
(potentiële) klanten. Het team stelt (maatwerk)offertes op, belt deze actief na en begeleidt de 
klanten tijdens en na het verkoopproces.  
 
Wij zoeken 
Een gedreven commercieel talent met 2-3 jaar werkervaring. Affiniteit met ICT en de 
bouwwereld is een pré. De Accountmanager vormt een belangrijk onderdeel van ons 
verkoopteam, waarin iedereen veel vrijheid en verantwoordelijkheid heeft. De volgende 
kwaliteiten zijn daarom onmisbaar: 

• Duidelijke interne en externe communicatie 

• Het vermogen om zowel individueel als in teamverband te presteren 

• Oog voor detail 
 
Wij staan bekend als een klantgerichte onderneming en het is dus ook belangrijk dat je: 

• Een dienstverlenende instelling hebt 

• De juiste vragen kunt stellen 

• Een potentiële klant over de drempel durft te tillen 
 
De ervaring leert dat bij BRIS geen dag verloopt zoals van te voren is bedacht. Dit heeft niet 
alleen te maken met de kleine omvang van ons team, maar vooral ook omdat wij een 
servicegerichte en ondernemende organisatie zijn. Dit zorgt voor veel ad-hoc klussen en 
ideeën. Om hier slim en professioneel mee om te gaan verwachten wij van jou: 



 

 

• Commerciële attitude 

• Affiniteit met ICT en de bouwwereld is een pré 

• MBO+ werk- en denkniveau 

• 2-3 jaar relevante werkervaring 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 
Wij bieden 
Je zult onderdeel uitmaken van een klein team enthousiaste medewerkers. Werken bij BRIS is 
een ware uitdaging. Je maakt van dichtbij kennis met de diverse aspecten die een organisatie 
te bieden heeft. Een ieder bij ons krijgt veel vrijheid en ruimte om jezelf én de organisatie een 
stap verder te krijgen. Zo valt er elke week genoeg te beleven en te leren.  
Wij bieden: 
 

• Informele werksfeer 

• Dynamische en afwisselende functie 

• Ruimte voor initiatief en creativiteit 

• Uitstekende ontplooiingsmogelijkheden 

• Marktconforme beloning 
 
Solliciteren? 
Zie jij jezelf als succesvol Accountmanager werken bij BRIS? Stuur dan vóór vrijdag 1 december 
2017 jouw motivatiebrief en CV naar Cynthia Zijlstra (e-mail: c.zijlstra@bris.nl). 
 
Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Cynthia Zijlstra (e-
mail: c.zijlstra@bris.nl of bel: 06 - 2322 8413). 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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