ACCOUNTMANAGER
ONAFHANKELIJKE BOEKHANDELS
Wie zijn wij?
Baeckens Books is een uitgeverij voor kinder- en jeugdboeken. Bij ons staat plezier centraal en mag het
allemaal wel wat gekker. We maken boeken, audio-visuele producten en spelletjes voor alle leeftijden en
proberen maximum in te zetten op lees-, leer- en speelplezier. Dat kan alleen met de juiste dosis humor,
toch? Je kent ons vast van reeksen en personages als Team Mortis, Geronimo Stilton, WarriorCats en Smiley,
maar ons aanbod gaat lekker breed – bij ons kan je sowieso je creatieve ei kwijt!
We hebben een klein, flexibel team met een persoonlijke en directe aanpak. Bij ons ben je geen nummer in
een gigantisch bedrijf – we houden van jouw talenten en helpen je die verder te ontwikkelen!

Welke functie zoeken wij?
Om ons dynamische boekenbedrijf te ondersteunen, zijn we actief op zoek naar een gedreven accountmanager voor de onafhankelijke boekhandels. Een ideale opportuniteit voor een kandidaat die ernaar uitkijkt
om hun liefde voor boeken te combineren met een verkoopstalent.
•
Je bent de B2B vertegenwoordiger van het bedrijf en gaat graag de baan op om kennis te maken
met je klanten, de onafhankelijke boekhandelaars.
•
Je onderhoudt een goede relatie met de boekhandelaars en bent hun aanspreekpunt binnen het
bedrijf.
•
Je bedenkt doeltreffende sales acties in samenwerking met de rest van het sales- en marketing
team, en kan die acties ook toepassen op jouw klantenportefeuille.
•
Ongeveer 30% van je tijd zal je ook aan prospectie doen.
•
Je rapporteert aan de sales- en marketingmanager.
Als je alle puntjes kan afvinken en je enthousiast bent om je hierin te smijten, ben jij voor ons de perfecte
kandidaat! Wij beloven je een job vol verantwoordelijkheid. Je zal zien dat we talent herkennen en erkennen. (En dit alles in een no nonsense werkomgeving, waar plaats is voor humor tussen het harde werken
door! Beter wordt het niet, toch?)

En qua profiel?
•
•
•
•
•

Je werkt gestructureerd en neemt zelf initiatief.
Een telefoontje doen of eens binnenspringen bij een klant schrikt jou niet af.
Je bent sociaal en vlot in de omgang.
Je bent efficiënt en doelgericht.
Je bent flexibel en durft ook buiten je comfortzone te treden.

Een eerste ervaring in een salesfunctie is mooi meegenomen, maar ook een enthousiaste schoolverlater
met een passie voor boeken past in ons team.

Wat mag je verwachten?
•
•
•
•

Een leuk team waar je kan samenwerken in een gemoedelijke sfeer.
Een fijne werkplek in centrum Mechelen.
Correcte verloning met extralegale voordelen.
Een contract van onbepaalde duur in een bedrijf met een no nonsensecultuur.

•

Een centrale plaats met veel verantwoordelijkheid en vertrouwen in een klein, ambitieus team.

Pas jij in het plaatje?
Stuur je cv en motivatiebrief door via onderstaande knop of mail naar wim@baeckensbooks.be.
Wij zijn alvast enthousiast om met jou kennis te maken!

Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
+32 (0)15 71 56 53
Bij interesse neem contact op met
stijn.baeckens@baeckensbooks.be

WWW.BAECKENSBOOKS.BE

