
 

 

Accountmanager m/v 

Wij zoeken een daadkrachtig en enthousiaste accountmanager die samen met de jobcoaches 
en klanten de beste kansen voor onze kandidaten weet te realiseren.  
 
Duurzame plaatsingen, daar doen we het voor!  Voor deze mooie uitdaging bezit je als 
accountmanager over een grote portie daadkracht en enthousiasme. Je krijgt energie van 
nieuwe ontwikkelingen en je bent altijd nieuwe mogelijkheden aan het onderzoeken. “Nee” 
ken je niet, want je bent positief en hebt een creatieve geest. 
 
Wat ga je bij ons doen?  

• Je gaat met je “out of the box werkwijze” zorgen voor groei in plaatsingen en omzet 
• Je zet de meerwaarde van Pastiel en onze mensen op de kaart 
• Je weet je creatieve ideeën om te zetten naar concrete actieplannen  
• Je bent de spil tussen de jobcoach, de kandidaat én de werkgever 
• Je vertaalt kansen naar vernieuwende producten en diensten 
• Kortom, je gaat het verschil maken! 
 
Wie zoeken we en wat wordt er van je verwacht? 

Je bent een ondernemend en commercieel talent die mensen in hun kracht zet. Je hebt een 
gezonde dosis ondernemersspirit en minimaal drie jaar relevante commerciële ervaring. 
Verder beschik je over: 
• Een afgeronde hbo-opleiding 
• Kennis van de (regionale) arbeidsmarkt en wet- en regelgeving op het gebied van arbeid 
• Aantoonbare en succesvolle ervaring 
 
Wat bieden wij? 

Pastiel biedt een uitdagende en dynamische functie in een organisatie die zich continu focust 
op de toekomst en koploper wil zijn. In deze functie is er veel ruimte voor eigen inbreng en 
persoonlijke groei om tot mooie resultaten te komen.  
• Pastiel heeft een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een fulltime dienstverband (36 uur) 
• Kans op een vaste aanstelling 
• Salaris in Car-Uwo schaal 10 
 
Nieuwsgierig? 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Neem dan contact op met Joke 
Bandstra, manager Pastiel, telefoonnummer 06 - 11313818 
 
Jouw reactie  

Mail voor 30 juni je sollicitatiebrief met CV aan Berber Soddu-Bouwhuis: 
b.soddu@empatec.nl  
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 9 juli 2018.  
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  

 

‘Onderscheidend en succesvol… maak jij het verschil?’ 
 


