
  

  

  

  

WAAROM DEZE DUBBELROL?   
  

Practise what you preach. Een belangrijke pijler voor het succes van onze accountmanager/trainers. 

Dit betekent heel goed worden in (koude) acquisitie, je eigen portefeuille opbouwen en beheren, en 

uiteindelijk zelf trainingen geven en totaaltrajecten verzorgen bij onze klantpartners. Jij bent het 

levende voorbeeld van wat wij organisaties leren!  
  

  

WAAROM ACCOUNTMANAGER&TRAINER WORDEN BIJ PIETERMAN TRAINING?  
  

We zijn een beetje een gek bedrijf. We geloven namelijk dat we het voor elkaar krijgen om een 

wereldwijde impact te hebben met onze missie en hebben een hele eigen manier van werken. Je bent 

bij ons op je plek als je ook een grenzeloze ambitie hebt of wilt ontdekken, echt doorgaat waar 

anderen stoppen en daadwerkelijk het verschil wilt maken voor organisaties.   
  

  

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN EN DEELNEMERS OVER ONS?  
  

“Pieterman is een betrouwbaar, inspirerend en transparant bedrijf”  
“Pieterman heeft een duidelijke visie die iedereen binnen het bedrijf ademt”  
“Veel kennis, altijd bereikbaar en er wordt goed gekeken naar de behoefte van ons als 
organisatie” “Er was meteen een klik, en die is niet in woorden te vatten”  
  

  

WAT ZEGGEN ONZE MENSEN OVER HET WERKEN BIJ PIETERMAN TRAINING?  
  

Rosanne van Manen   
Er is geen bedrijf zoals Pieterman. En dat kan ik zeggen, aangezien ik bij nogal 
wat organisaties kom in mijn rol van accountmanager/trainer. Je ontwikkelt je 
nergens zo snel als hier, je kwaliteiten worden gezien en direct ingezet en hard 
werken mag natuurlijk. Maar dat wil je ook, zoveel energie krijg je van je klanten 
en van je collega’s. Veel uren maken is geen doel op zich, maar soms wel nodig. 
We werken tenslotte zeer resultaatgericht, en dat maakt dat we ook in de 
avond of in het weekend tijd maken voor klanten. Je geeft veel, maar krijgt er 
ook ontzettend veel voor terug.  
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ZIE JIJ JEZELF ONDERSTAANDE WEL DOEN?  
  

• Het werven van klanten door middel van telefonische acquisitie en andere kanalen  

• Het lopen van bezoeken bij klanten en prospecten  

• Het opbouwen, beheren en uitbouwen van je eigen portefeuille  

• Het adviseren van maatwerk trainingstrajecten om beoogde resultaten te behalen   Het 

begeleiden van een trainingstraject:  

o Voorbereiding  

o Het geven van kwalitatieve trainingen op het gebied van klantcontact, sales, management, 

coaching en leiderschap  

o Het realiseren van de vooraf besproken doelen en resultaten   

o Borging van de gerealiseerde doelen en resultaten door middel van evaluaties en 

vervolgadvies  

  

  
KUN JIJ HIER EEN VINKJE VOOR ZETTEN?  
  

  Minimaal HBO werk- en denkniveau  

  Een saleshart  

  Minimaal 3/4 jaar ervaring in een sales gerelateerde functie  

  Oprechte interesse in de ander  

  Bereid om fulltime te werken  

  Niet bang om af en toe een avondje door te trekken  

  Rijbewijs en bereid om te reizen  

  

Je verdient een basissalaris en een interessante bonusregeling, met daarnaast 24 verlofdagen. Bij deze 

functie is het mogelijk gebruik te maken van een lease-autoregeling en ontvang je een 

telefoon(vergoeding) en laptop.  
  

Reageer dan door je motivatie en CV op te sturen naar staffing@pieterman.com   
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