VACATURE: ACCOUNTMANAGER
Omnitailers is een snelgroeiend marketingbedrijf met een faciliterend platform voor
fysieke winkeliers en merken in de fashionbranche met als doel de consument te bereiken
en te laten converteren.
De Omnitailers formules bieden diverse kanalen (webshops) met ieder een eigen imago
en doelgroep, maar met dezelfde doelen: beter klantcontact, meer online aanwezigheid,
een groei in omzet, minder restvoorraad en het behouden en/of verbeteren van de
merkbeleving. De formules van Omnitailers zijn:

LOCALS UNITED - www.localsunited.nl

Locals United brengt fysieke winkels samen op www.localsunited.nl. Naast dat het aanbod van
de winkelier op Locals United wordt aangeboden, opent de winkelier ook meteen een eigen
webshop. Zo is de winkelier 24/7 open - online én offline. De winkelier bereikt een groter publiek,
verkoopt meer en houdt minder restvoorraad over.

BRANDKIDS

- www.brandkids.nl

Brandkids is een uitgebreide webshop met kinderkleding van topmerken voor papa’s en mama’s.
De webshop heeft een geavanceerde filtering, zodat je gemakkelijk kunt vinden waar jij naar op
zoek bent. Via mailings en social media inspireren en adviseren wij de ouders om de kast van hun
kids verstandig te vullen.

shopVIP - www.shopvip.com

ShopVIP is een online sample sale voor de slimme fashionista’s. Door je aan te melden bij shopVIP
ontvang je exclusief de beste deals in jouw mailbox. Je shopt de mooiste A-merken met korting
oplopend tot 80%. Jassen, tassen, schoenen, sieraden en meer… Elke dag wat nieuws én exclusief
voor shopVIP-leden!
Omnitailers bestaat uit een gedreven team, waar misschien wel een plekje vrij is voor jou! Wij zijn
gevestigd in de Suikersilo’s in Halfweg (tussen Amsterdam en Haarlem). Goed bereikbaar met het
openbaar vervoer (tegenover station Halfweg-Zwanenburg) of met de auto.

Copyright © 2016 Omnitailers BV. All rights

ACCOUNTMANAGER

Als accountmanager bij Locals United ben jij hét commerciële gezicht van de organisatie. Je beschikt over

kennis op het gebied van retail en e-commerce. Sales is je leven, je bent assertief en ondernemend ingesteld
en weet altijd de juiste prospects binnen te halen. Met je positiviteit weet jij mensen te enthousiasmeren
en mee te krijgen. Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het aanboren van nieuwe potentiële

klanten en het opbouwen en onderhouden van relaties met bestaande klanten van Locals United. Je begrijpt
de toegevoegde waarde van Locals United voor een fysieke winkel en kan dit goed overdragen op de
ondernemer.

WAT JOUW HOOFDTAKEN ZULLEN ZIJN:
•

Je bent voor bestaande klanten (aangesloten winkeliers) het gezicht en eerste aanspreekpunt voor

•

Je stelt geheel zelfstandig accountplannen op en doet er alles aan om je gezamenlijk afgestemde

		Locals United
		

persoonlijke omzetdoelstellingen en targets te behalen

		

concepten van Omnitailers

•
•
•

Je introduceert bij potentiële nieuwe klanten het concept “Locals United”, maar ook de overige 		
Je weet nieuwe klanten met je enthousiasme te overtuigen aan te sluiten bij Locals United
Je bouwt graag aan lange termijn relaties en weet daar een ‘‘win-win’’ situatie uit te

		halen
•

		

•

Je verleent de beste service en zorgt ervoor dat alles wat voor de klanten geregeld

moet worden ook geregeld wordt.

Je rapporteert aan de Commercial Director

WIJ VRAGEN:
•

HBO+ werk- en denkniveau

•

Je hebt de perfecte communicatie skills, bent vastbesloten en assertief

•
•

		

•

Minimaal 2 tot 5 jaar ervaring in de sales branche

Je hebt een commerciële instelling, ziet overal kansen en je wilt beter zijn dan de 		

concurrent; jij maakt het verschil

Je legt makkelijk contact en door jouw enthousiasme beïnvloed je mensen op een 		

		positieve manier
•

Je hebt een resultaatgerichte, planmatige werkinstelling en doorzettingsvermogen

•

Ervaring met een CRM systeem is pré

•
•
•

Verkopen is jouw passie en je weet precies hoe je een deal moet sluiten
Je beschikt over een rijbewijs

Per direct fulltime beschikbaar (40 uur/week)

GEKNIPT VOOR DE FUNCTIE?

Pas jij perfect in het hierboven geschetste plaatje? Stuur dan nu een e-mail met je CV, een recente
foto van jezelf en je motivatie naar jobs@omnitailers.com.
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