Accountmanager
Full-time - Amsterdam

Ben jij mensgericht, gedreven en oprecht gemotiveerd om kandidaten en opdrachtgevers verder te helpen in de
arbeidsmarkt? Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zijn namelijk een organisatie die vanuit oprechte interesse investeert in
een duurzame relatie met elkaar, de opdrachtgever én de student. Een uitzendbureau dat verder kijkt dan het CV,
iedereen heeft zijn eigen verhaal, jij toch ook? Met deze persoonlijke aanpak begeleiden en verbinden we ambitieuze
studenten en werken wij met veel plezier samen met inspirerende organisaties zoals Adyen, Getir, Uber, Vandebron en
veel start-ups in de randstad!

Wat ga je doen?
Als Accountmanager ben jij verantwoordelijk voor het contact en de groei van onze strategische accounts en de
kandidaten binnen regio Amsterdam. Jouw taken bestaan uit:

●

Strategisch account management: je beheert bestaande relaties met strategische accounts in Amsterdam door
veel persoonlijk contact met met klant en kandidaat;

●

Business development: op een ondernemende manier ben je bezig met het uitbouwen van je huidige
accounts in Amsterdam. Daarnaast werk je samen met onze Implementation Manager om nieuwe klanten
duurzaam te onboarden en uiteindelijk over te nemen van de Implementation Manager;

●

Community management: je verbindt kandidaten aan jouw opdrachtgevers en bouwt daarnaast een duurzame
relatie met jouw huidige ﬂexkrachten en treedt op als arbeidsmarkt sparring partner richting hen;

●

Kansen zien en deze benutten: je hebt de vrijheid om eigen inbreng ook tot uitvoering te brengen. Er liggen
volop kansen binnen onze groeiende organisatie en jij kan zelf jouw succes bepalen!

Wie ben jij?
Onze organisatie staat voor oprechte interesse in elkaar. Je bent een geboren verbinder die tegelijkertijd kritisch durft te
zijn. Kritisch naar jezelf, maar ook naar anderen. Jij hebt:
●

De ambitie om je voor de lange termijn te verbinden aan een jonge organisatie met veel vrijheid en
verantwoordelijkheid;

●

Een visie waarbij de kernwaarden van Studentﬂex tot zijn recht komen:
○

Kritisch, je bent ervan overtuigd dat een positief mensbeeld gecombineerd met een kritische
benadering mensen verder brengt. Je bent niet bang om het ongewenste antwoord te geven en praat
niemand naar de mond;

○

Ondernemend, je bent resultaatgericht en voelt je op en top betrokken bij onze doelstellingen en toont
dat in jouw acties;

○

Verbindend, je wilt mensen met elkaar in contact brengen en krijgt energie om resultaat te zien van
jouw inzet;

○

Eigentijds, je wilt het op jouw manier doen, maar hoort graag de mening van anderen en bent niet
bang om hierop te acteren.

●

Sterk analytisch vermogen; je kan goed overweg met Excel en bent in staat te werken op basis van data;

●

Jij hebt een afgeronde HBO of WO opleiding;

●

Je hebt max 1 jaar relevante werkervaring en je wilt zo snel mogelijke aan de slag!
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Wat bieden wij?
De cultuur van Studentﬂex is jong, ondernemend en mensgericht. Werken bij ons betekent werken in een ambitieuze,
dynamische en humorvolle omgeving met een duidelijke missie en visie. Maar ook werken in een omgeving waarin je
verantwoordelijk bent voor je eigen succes. De weg is vrij om zaken op te pakken waar jij energie van krijgt en waarin jij je
wil ontwikkelen. Daarnaast bieden wij:

●

Goede arbeidsvoorwaarden;

●

Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast voor 40 u/wk;

●

Individueel trainingsbudget en/of deelname aan intern trainingsprogramma;

●

Variabele beloning gekoppeld aan prestaties van de organisatie;

●

De mogelijkheid om je tijdens werktijd maatschappelijk in te zetten via onze MVO-partner Jinc;

●

Te gekke team activiteiten zoals jaarlijks een kerstlunch, ski trip, inspirerende teamdag en vele gezellige borrels;

●

De mogelijkheid om hybride te werken: 50/50 kantoor/waar jij wilt, incl. thuiswerk faciliteiten;

●

Een divers team met meningen, ideeën en een enorme drive om samen het verschil te maken en elkaar de
ruimte geven om te excelleren. Benieuwd naar wie wij zijn? Kijk op: www.studentﬂex.nl/over-studentﬂex.

Ben je enthousiast?
Wij komen graag met jou in contact! Jasper vertelt je graag meer over de vacature en is te bereiken via 06-34852610 of
jasperfritzsche@studentﬂex.nl.
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