
Jij durft de telefoon te pakken om te acquireren of binnen te stappen bij een nieuwe 
onderneming om de hoek bij een nieuwe vestiging van Raaak. Wanneer je binnen 
staat weet jij enthousiast te vertellen over wie Raaak is en wat wij kunnen betekenen 
met gedegen personeelsadvies. Ben jij de nieuwe HR sparringpartner voor de regio 
Rotterdam? Lees verder!
Wanneer de klant enthousiast is verdiep jij jezelf in de openstaande vacatures van de 
klant en breng je een tarief uit. Hierover weet jij te onderhandelen en te 
onderbouwen welke dienstverlening het beste past. Is de deal rond? Dan geef jij een 
overdracht aan een van de recruiters van de vestiging die de beste match verzorgt 
voor de klant!
Hoe ga je deze klanten vinden? Dat kan met jou creatieve en commerciële 
vaardigheden op meerdere manieren. Je kan acquireren, bezoeken met en zonder 
afspraak, jij verzint ludieke acties en weet waar je op af gaat. Dat doe je door een 
marktonderzoek te doen en ga je de relatie aan met meerdere bedrijven voor 
langere tijd.
Bij je inwerk wordt je ondersteunt voor het verkrijgen van kennis in dit vak en kan je
wekelijks sparren met jouw manager. Daarnaast krijg je een onboarding bij de Raaak 
Academy.
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Accountmanager

Wat worden mijn werkzaamheden?

Wat verwacht Raaak van jou?

Word jij de nieuwe accountmanager van Raaak? Word jij het nieuwe vertrouwde gezicht voor de 
klanten, werkzoekenden en werkgevers? Raaak maakt een prachtige groei door met betrokken 
medewerkers en tevreden klanten. Vanwege uitbreiding van het bedrijf naar de volgende fase 
zijn ze opzoek naar een enthousiaste accountmanager!. 

Als accountmanager in de regio Rotterdam scoor jij afspraken bij je klanten en weet jij 
samenwerkingen voor langere tijd aan te gaan. Een uitdagende en zelfstandige functie in 
omgeving Rotterdam. Mobiel, laptop en auto, salaris € 2.700 - € 3.200 ,- bruto per maand, 
exclusief bonussen.
 
Raaak Personeel is een groeiende onderneming in de uitzendbranche, wij groeien met fysieke 
vestigingen, in onze klantenkring en ook met medewerkers! Wil jij ook meegroeien? Dat kan!
Als Accountmanager werk jij mee om deze groei te realiseren. Jij stapt af op de nieuwe klanten en 
weet onze RaaakKrachten (onze kandidaten) onder de aandacht te brengen bij potentiele 
werkgevers.

 MBO / HBO werk- denkniveau
 Aanhoudend en daadkrachtig typeren wie jij bent
 Affiniteit en/of ervaring met sales
 Woonachtig omgeving Rotterdam
 Bereid voor het volgen van een studie welke nodig is om te werken in de 
uitzendbranche



Wat kun je verwachten van Raaak
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Wie zijn wij?

Deze vacature is inclusief 6 inspirerende Live Sales events van The Sales Bakery!
Elk event kent een topic:

o Personal branding 
o New Business 
o Accountmanagement 
o Creativity 
o Negotiation 
o Leadership (optioneel) 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden of heb je een vraag? Neem 
gerust contact met ons op! Misschien is het ook leuk om eens een kijkje op onze website te 
nemen www.thesalesbakery.nl

Mail: karel@thesalesbakery.nl
Telefoon: +316 58 96 57 25 

Afhankelijk van ervaring een bruto maandsalaris € 2.700 - € 3.200,- bruto per 
maand
Direct een contract voor onbepaalde tijd met 2 maanden proeftijd
Een auto van de zaak met de optie om privé te rijden
Je hoeft je eigen mobiel niet te gebruiken, die krijg je van ons
Een mooie laptop en fysieke werkplek tot je beschikking in meerdere kantoren
Ook tijd voor ontspanning met 30 vakantiedagen
Leuke vrijdagmiddag borrels en gezellige feestjes


