Ambitieuze accountmanager voor Het Laatste Tafeltje
Ben je ambitieus, houd je van aanpakken en wil je deel uitmaken van een dynamisch en innovatief
bedrijf? Mooi! Wij zijn namelijk per direct op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige
accountmanager voor Het Laatste Tafeltje. Het Laatste Tafeltje is een groeiend platform voor last
minute aanbiedingen bij restaurants. Je kunt hier maximaal profiteren van goede kortingen. Het
aanbod bestaat altijd uit leuke deals, zoals korting op een driegangenmenu, een high tea of een
lunch.
Wat ga je doen?
Je wordt medeverantwoordelijk voor ons contact met restaurateurs in de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe en Overijssel. Je gaat het klantenbestand verder onderhouden en uitbreiden. Jij
regelt die leuke deal bij dat ene restaurant waar iedereen eens geweest moet zijn. Je kunt je goed
verplaatsen in de belangen van alle partijen. Je weet daarbij goed te onderhandelen zodat het voor
zowel de ondernemer, de klant die uit eten wil als Het Laatste Tafeltje een win-win situatie wordt!
Functie eisen









Affiniteit met de horeca
Commerciële werkervaring en een netwerk in de horeca is een pre
Je staat sterk in je schoenen en laat je niet snel uit het veld slaan
Je ziet het als een uitdaging om je doelen te halen
Je kunt zelfstandig en gestructureerd werken
Je bent positief ingesteld, ziet kansen in plaats van bedreigingen en draagt graag nieuwe ideeën aan
Je bent woonachtig in de omgeving van Groningen en beschikt over een rijbewijs
Gezien de samenstelling van ons team gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke accountmanager
Wat bieden wij?








Zelfstandig werk in een dynamische omgeving met ambitieuze doelen
Marktconform basis salaris afhankelijk van werk ervaring
Diverse doorgroeimogelijkheden.
Startdatum: het liefst zo snel mogelijk. Een korte training zal in de proefperiode van een maand
aantonen of jij de juiste persoon bent
Bij gebleken geschiktheid behoren een auto, telefoon, laptop en onkosten vergoeding tot de extra’s
Je kan rekenen op enthousiaste collega’s binnen een grotere groep van online ondernemingen. Je
maakt je eigen afspraken en het behalen van jouw doelen is je eigen verantwoordelijkheid. Te allen
tijde staat onze binnendienst klaar om ondersteuning te bieden

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie met CV incl. foto voor 25 februari
2019. Je kunt mailen naar janine@hetlaatstetafeltje.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Janine Kruisinga via 050-2111686.

