
 

Ben jij die commerciële alleskunner en op zoek naar een uitdagende, allround functie als 

Accountmanager? Dan is deze vacature bij Fix Personeelsdiensten echt iets voor jou! 

Accountmanager 

Fix Personeelsdiensten is een middelgroot uitzendbureau voor Europese arbeidskrachten, gevestigd 

in het mooie Westland. Dagelijks hebben wij zo’n 700 uitzendkrachten werken bij diverse 

opdrachtgevers binnen de productie en logistiek. Wij staan bekend om onze goede selectieprocedure 

en persoonlijke begeleiding rondom het uitzendproces.  

Om onze dienstverlening nog beter neer te zetten en ons relatiebeheer te optimaliseren, zijn wij ter 

uitbreiding van ons team op zoek naar een enthousiaste Accountmanager. Je gaat je richten op 

relatiebeheer, acquisitie en het versturen van mailings en offertes. Je bent de rechterhand van Senior 

Accountmanager Laura, en krijgt veel ruimte en eigen verantwoordelijkheden binnen jouw functie en 

het sales team.      

Wat wij van jou vragen in de functie van Accountmanager? Je bent flexibel en vindt je het leuk om 

breed inzetbaar te zijn binnen onze organisatie. Je deinst niet terug bij 10x nee en ziet het juist als 

een uitdaging om door te pakken en onze dienstverlening goed te verkopen. Op een rijtje: 

- Je bent creatief op salesgebied en hebt doorzettingsvermogen; 

- Je hebt een positieve energie en goede sociale vaardigheden; 

- Communicatief ben je sterk en je spreekt uitstekend Nederlands en Engels; 

- Ervaring heb je opgedaan in een salespositie, bij voorkeur binnen de bemiddelingsbranche; 

- Je woont binnen een straal van 40km rondom De Lier. 

Wat bieden wij jou hiervoor? Behalve een goede werksfeer, krijg je van ons veel ruimte om jezelf te 

ontwikkelen, een mooi startsalaris en een telefoon + auto van de zaak.  

- Leuke collega’s en een goede werksfeer; 

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en de functie je eigen te maken;  

- Auto en telefoon van de zaak; 

- Salarisindicatie van €2.500 - €3.500 afhankelijk van jouw ervaring; 

- Een prestatiegerichte bonusregeling. 

  

Enthousiast geworden? Stuur dan een mail met jouw cv en motivatie naar laura@teamfix.nl. Voor 

vragen neem contact op met Laura Ceelie via 06-34336014 

mailto:laura@teamfix.nl

