
 

 

 

 

 

SALES MANAGER/ COMMERCIEEL TALENT (16 – 24 UUR PER WEEK)  

Wie zijn wij: 

Choice en Partners is een ervaren specialist op het gebied van begeleiding van re-integratie, outplacement en 
loonbaancoaching. Ons hoofdkantoor zit in Amersfoort, maar wij opereren landelijk met partners in verschillende regio’s.  

Waarom hebben we jou nodig: 

Choice en Partners is ambitieus en altijd in ontwikkeling. Wij willen verder groeien, ons marktaandeel vergroten en 
klantenkring verbreden, vandaar dat wij een salesmanager/ commercieel talent zoeken die ons hierbij gaat helpen! We 
zoeken iemand die het leuk vindt de markt actief te bewerken en op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Drive is belangrijker 
dan ervaring. We bieden veel vrijheid en flexibele uren die je zelf in kunt delen. Ideaal voor een ZZP-er of ouder die werken 
wil combineren met tijd voor de kinderen. Het vaste team is relatief klein, dus je bent snel op jezelf aangewezen. Maar dit 
past ook bij jou. Je initieert zelf; bent actief in het bellen en benaderen van bestaande en potentiële relaties en weet je 
agenda goed te vullen. 

Wat verwachten we van een accountmanager: 

• Proactieve sales, een dag zonder afspraak kan eigenlijk niet!  

• Sterke focus op sales en new business  

• Relatiemanager van bestaande klanten 

• Geven van presentaties en begeleiden van aanbestedingen 

Wat verwachten we van jou als persoon: 

• Passie 

• Hulpvaardig 

• Sales gedreven 

• Positieve drive 

• Ondernemend 

• Ambitieus 

Wat vragen wij van jou: 

• Minimaal 3-5 jaar B2B sales ervaring 

• HBO denk- en werkniveau 

• Ervaring met targets/ omzetverantwoordelijkheid 

• Ervaring in HR/ Detachering/ Uitzendbranche is een pré (maar geen must)  

• Eigen vervoer  
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Wat bieden wij jou: 

• Een prettige werkomgeving met waardering voor initiatief en ideeën; 

• Zelfstandige functie met veel vrijheid en flexibiliteit (eigen uren indelen, 16-24 uur per week) 

• Inspirerende werkomgeving in dynamische markt 

• Honorering is op basis van een maandsalaris gecombineerd met een bonusregeling. 

• Reiskostenvergoeding 
 

Solliciteren? Mail naar info@choiceenpartners.nl, en vergeet naast je CV niet je motivatie mee te sturen. 
Of bel gerust met Ellen Hoekwater op 06-40363238 als je meer wilt weten!  
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