
Een eerste B2B saleservaring in marketing en communicatie? Top! Maar het is geen must.

Enthousiasme en goesting om te leren zijn minstens zo belangrijk.

De digitale wereld van vandaag én morgen heeft geen geheimen voor jou. Je bent een geboren commerciële dealmaker

en je hebt daarbij het geduld om een klant voor de zoveelste keer te bellen om achter content aan te

zitten en feedback te vragen. 

Toffe oneliners en quotes, social mediaberichten, geweldige mailings… je schudt het allemaal uit jouw mouw! 

Je bent flexibel, zelfstandig en een positivo in hart en nieren. 

Planningen, resultaten en deadlines behalen: jij schrikt er niet voor terug. 

Geen ‘9 to 5’ mentaliteit

De gesproken en geschreven Nederlandse taal goed beheersen. Engels is een must, Frans is een pluspunt. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Over een grote portie zelfstandigheid beschikken en blijven presteren bij strakke deadlines. Je komt terecht

in een gezonde startup, je ziet het dus volledig zitten om je inspiratie de vrije loop te laten en nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

Profiel:

Als Account Manager sta je in voor de prospectie en ontwikkeling van ons klantenbestand in het KMO-segment. Je kan 

klantenbehoeften vlot identificeren en hen daarbij de gepaste producten verkopen, zonder de waarden van het bedrijf uit het oog 

te verliezen. Je biedt onze klanten een optimale koopervaring door hen steeds centraal te zetten. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het uitstippelen van een strategisch marketing- en communicatiebeleid. Je zal de social media verzorgen, 

nieuwsbrieven opmaken, marketingcampagnes uitwerken, een huisstijl mee creëren (websites…) … afgestemd op specifieke 

doelgroepen. Je kan hierbij terugvallen op een team van creatieve collega’s. Ook het behandelen en opvolgen van de oplevering doelgroepen. Je kan hierbij terugvallen op een team van creatieve collega’s. Ook het behandelen en opvolgen van de oplevering 

van je binnengehaalde opdrachten vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Samengevat, je kan een project van A tot Z beheren. Je 

zal ernaast rapporteren aan de Managing Director.

Functieomschrijving

ACCOUNT MANAGER MARKETING

Wil jij meewerken aan innovatieve ideeën en meegroeien in een bedrijf in volle expansie? Dan 
ben je bij ons aan het juiste adres! Met IT-projecten zoals communicatietools, CRM, 

datamanagement, SSO, … mag je je verwachten aan een brede waaier aan bedrijfsactiviteiten. 
Ons team is gepassioneerd door technologie en we kunnen terugvallen op kennis van de 

bovenste plank. We trachten het beste in iedereen naar boven te brengen en gaan samen op 
zoek naar jouw grootste talent en passie. 

De wereld ligt aan je voeten bij Force International!

Wij breiden ons team in België (Geel) uit.
In onze poging om de wereld te verbeteren zijn wij op zoek naar een:

WERFRESERVE

Zie jij jezelf in deze functie en wil je meewerken aan de groei van ons bedrijf?
Mail je cv en gemotiveerd schrijven naar jobs@force.international tav Kelly Aernouts

Een omgeving waar je jezelf kan ontwikkelen, je kennis kan verruimen en mee kan groeien met het bedrijf.

De kans om mee te groeien in ons bedrijf.

Indien mogelijk laten we jou starten via een IBO-contract, om daarna over te gaan op een contract van onbepaalde duur. 

We voorzien een interne opleiding en coaching.

Je werkt in het begin over heel Vlaanderen en krijgt op termijn je eigen regio. 

4/5de of fulltime is bespreekbaar en we werken met glijdende arbeidstijden.

Je eigen werkplek/bureau.

Flexplekken waar je je kan afzonderen om alleen te werken of de mogelijkheid om deels van thuis uit te werken. 

Een relaxruimte waar je even tot rust kan komen als je een pauze nodig hebt.

Een strijkdienst.

Wij bieden:

Je komt terecht in een team van gedreven collega’s, met een leuke sfeer in een toffe werkplek. Je kan namelijk beschikken over:

Een leuke bistro waar je lekker kan eten en drinken en waar je bij zomerse temperaturen getrakteerd wordt op een ijsje. 

Ook zijn er regelmatig andere leuke initiatieven zoals een BBQ, Paasontbijt, … 

Een salarispakket naar profiel en opleiding, aangevuld met voordelen zoals ADV dagen, een hospitalisatieverzekering en 

een tankkaart. 


