
Vacature Account Manager BeNeLux
Wat ga je doen?  
Werken bij Renewd® is leuk, uitdagend en het vraagt enorm veel eigen verantwoordelijk. Jij maakt namelijk het verschil 
tussen winnen of verliezen in een commerciële en duurzame omgeving! Je wordt verantwoordelijk voor het vergroten 
van de winstgevende omzetgroei, het initiëren van acties en campagnes en het bouwen aan nieuwe initiatieven die het 
groene imago van Renewd® de komende jaren versterken. Een groen hart en het schrijven van groene cijfers gaan hand 
in hand! 

Je accounts kenmerken zich als de grotere retailers, e-tailers en operators in de industrie. Als je ons online nog niet bij 
deze partijen kunt vinden, dan weet je direct welke accounts jouw volgende uitdaging worden! 

Je vindt het leuk om: 
• Te groeien als persoon & als Account Manager 
• Alles te leren over de pre-owned & refurbished markt 
• Verantwoordelijk te zijn voor je eigen klantenportefeuille 
• Aan de slag te gaan met koude acquisitie, want daar krijg jij het warm van 
• Mensen (collega’s, partners) warm te maken voor nieuwe initiatieven 
• Jezelf uitdagende doelen te stellen en deze vervolgens te verpletteren! 
• Met een club internationale collega’s te werken waarbij de voertaal op de 

werkvloer Engels is. And writing too, of course 
• Projecten te managen, want iedere klant is een project op zich. Alle afdelingen 

komen hierbij kijken 

Hier herken jij jezelf in: 
• Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond en 5 jaar relevante werkervaring 
• In de ideale wereld heb je al een netwerk in de distributie, operatoren en  

retail markt 
• Je bent een geboren saleskoning(in) 
• Je leeft voor contact met andere mensen 
• Je bent klantgericht en in staat om je goed in te leven in onze patners en hun 

(product)behoeften 
• Je neemt graag het initiatief en wilt iedere dag je werk een beetje beter doen 
• Je bent vrolijk, goedlachs en in staat geheel zelfstandig te werken 
• Je bent fulltime beschikbaar (40 uur) 
• Je vindt duurzaamheid belangrijk, want samen dragen we bij aan een  

duurzamere wereld! 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs 

Dit krijg je van ons: 
• Een prima salaris, dat spreekt voor zich 
• Een verzorgde werkplek, die bestaat uit moderne Appleproducten: MacBook, 

AirPods, Magic Mouse, Renewd® iPhone 
• De mogelijkheid tot thuiswerken. Ook die vrijheid is er, uiteraard met een  

ingerichte thuiswerkplek 
• 25 meer dan verdiende vakantiedagen 
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling 
• Een dynamische en uitdagende job, in een jong internationaal team. Je krijgt van veel afdelingen 

iets mee en je groeit mee met het bedrijf 
• Een meer dan uitgebreide lunch op kantoor (vega, veggies, halal. etc), op kosten van de baas! 
• Gezelligheid; we vieren van alles! Dus ook de feestdagen van onze internationale collega’s 
• Een platte organisatie, zowel qua humor als hiërarchie! Een drankje doen met je baas of leidinggevende op de 

vrijdagmiddag borrel is eerder de regel dan uitzondering

Mail of app je motivatie en CV naar Jordy Coolen
e j.coolen@renewd.com 

Wil je eerst iets meer weten check dan onze website, LinkedIn-pagina of Instagram 
of neem even contact op met Jordy.

Let’s
make a 

dif ference!

Solliciteer direct!

mailto:j.coolen%40renewd.com?subject=
http://www.renewd.com
https://www.linkedin.com/company/renewd
https://www.instagram.com/renewdcom

