
Speelplan zoekt een accountmanager

Wat zoeken wij?
Heb je affiniteit met spelen en bewegen, neem je spelen serieus, ben je commercieel, kom je graag bij 
mensen over de vloer en deel je graag je kennis met anderen? Dan ben jij misschien de duizendpoot 
die we voor deze functie zoeken. Na een interne cursus over speelvoorzieningen en onze bedrijfsvisie 
krijg je het vertrouwen om zelfstandig de weg op te gaan om nieuwe relaties te werven en onze huidige 
klantenkring te onderhouden. Onze opdrachtgevers zijn veelal overheden, scholen, recreatiebedrijven, 
verenigingen en stichtingen. 

Wat bieden wij?
Speelplan biedt jou een plezierige en leerzame werkomgeving waarbij je de kans krijgt om jezelf te 
ontwikkelen d.m.v. cursussen en regelmatige verrijking van je werkzaamheden. Speelplan probeert het 
beste in jou naar boven te halen door jou op de juiste plaats de juiste dingen te laten doen. Daarnaast 
zorgt Speelplan voor prima secondaire arbeidsvoorwaarden zoals auto (rijbewijs is dus een must!), laptop 
en telefoon.

Wat vragen wij?
• Je bent bereid een interne opleiding te volgen om zodoende kennis op te doen welke je bij klanten 

moet delen. 
• Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen. 
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
• Je hebt een positieve en dienstverlenende instelling. 
• Je kunt de vraag van onze klanten omzetten naar de beste oplossing. 
• HBO werk-, of denkniveau. 
• Je bent representatief en gaat voor resultaat op korte-, en lange termijn. 
• Je hebt bij voorkeur ervaring in het spelen (en/of bewegen) in de openbare ruimte. 

Aanvullend op bovenstaande kwaliteiten en kennis dien je bovendien 
• Zelfstandig te kunnen werken;
• Goed te kunnen communiceren met opdrachtgevers en teamleden;
• Coördinatie & betrokkenheid te hebben bij onze beurzen, kennisdagen, pr-activiteiten (opstellen van artikelen, advertenties), 

etc;
• Interesse te hebben in het gedrag en de beleving van ruimte door kinderen;
• De visie en doelstelling van Speelplan te onderschrijven en uitdragen;
• Ondersteuning te bieden in aanbestedingstrajecten;
• Geen negen tot vijf mentaliteit te hebben i.v.m. variërende werkbelasting. 

Meer informatie

Ben je enthousiast geworden over deze functie en lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken? 
Stuur dan een mailtje met jouw motivatie en cv naar info@speelplan.nl.


