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Accountmanager (M/V) Fulltime- Lelystad 
 

 
Bedrijfsprofiel: 

 

 
AViste is een jong en dynamisch bedrijf dat zich sinds de oprichting in 2004 gespecialiseerd heeft in het bieden 

van betrouwbare oplossingen op het gebied van Audiovisuele middelen. Als merk onafhankelijke professional zijn 

wij altijd in staat om een oplossing te creëren welke aansluit bij de wensen van de klant. AViste profileert zich als 

een vooruitstrevende professionele leverancier op het gebied van verkoop, verhuur, service en installatie van 

AudioVisuele communicatiemiddelen. AViste is gevestigd in Lelystad en opereert door middel van een uitgebreid 

netwerk in geheel Nederland. 

 
Functie omschrijving: 

 
Als accountmanager geef je samen met de binnendienst invulling aan alle verkoopactiviteiten die AViste heeft. In 
je eigen accountregio onderhoudt je bestaande contacten en accounts en ontwikkelt nieuwe afzetmogelijkheden. 

Je bouwt op een betrokken manier een goede relatie op met klanten en bent continu op zoek naar nieuwe 
commerciële kansen en mogelijkheden om de omzetdoelstellingen te realiseren. Om deze commerciële kansen 
te waarborgen is het opstellen van accountplannen een vereiste. 

De ontwikkelingen in de markt volg je op de voet. Het onder de aandacht brengen van nieuwe producten en 
diensten, het opstellen van promoties en actieve participatie aan beursdagen behoren ook tot je werkzaamheden. 
Naast het nauwe contact met de medewerkers van de binnendienst heb je veelvuldig contact met de 

projectmanager en rapporteer je direct aan de sales executive. 
 

Functie eisen: 

 
HBO werk- en denk niveau 
Minimaal 3 -5 jaar relevante verkoop ervaring in een B2B omgeving 
Een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal 
Duidelijke affiniteit met AudioVisuele apparatuur 
In het bezit van rijbewijs B 

 
Wij bieden: 

 
Grote mate van zelfstandigheid en ruimte voor eigen initiatieven 
Een inspirerende en motiverende werkomgeving 

Goede doorgroei mogelijkheden 
Interne en externe training 
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder auto, telefoon, laptop, goede pensioenregeling, 

een deels variabele-, resultaatgerichte beloning 

 
Spreekt deze functie je aan? 

Aarzel dan niet en stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@aviste.nl. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met Thijs van den Heuvel via telefoonnummer 0320-263043. 
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