
 
 

 

 
 

Accountmanager  –  standplaats Eindhoven 
 
Ben jij een aanpakker die zich als een vis in het water voelt in een professionele, resultaatgerichte 
en no nonsens werkomgeving? Ben je een prettige gesprekspartner en weet je gemakkelijk het 
vertrouwen van mensen te winnen? Lees dan snel verder! 
 
De baan 
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor business development in de regio. Door je 
commerciële volwassenheid en lef straal je senioriteit uit. Je bent een gedreven, resultaatgerichte 
ondernemer met commerciële durf en creativiteit en bent gewend om ICT maatwerkprojecten te 
consulteren bij MKB organisaties. Je wordt beschouwd als een expert op je vakgebied, door jouw 
ervaring en inzicht zal je bestaande behoeftes en knelpunten bij de klant kunnen vertalen naar 
concrete IT-oplossingen. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig opstellen en uitbrengen van 
offertes en het sluiten van de verkoop, sales zit immers in je tweede natuur. Je beheert de reeds 
bestaande klanten en relaties in de regio en bent in staat om deze kring met je commerciële, 
communicatieve en adviserende vaardigheden uit te breiden. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor het beheren van de contracten en het realiseren van opdrachten. Je hebt een dienstverlenende 
instelling, een goed gevoel voor prioriteiten en geeft op praktische en creatieve wijze inhoud aan de 
functie. 
 
Wij 

 Bieden een mooi salaris op basis van leeftijd, opleiding en ervaring;  

 Hebben uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een leaseauto, laptop, telefoon 
en een incentiveprogramma; 

 Bieden jou de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden; 

 Geven jou professionele begeleiding en bieden goede ondersteuning vanuit de binnendienst; 

 Zijn een enthousiast, gedreven en professioneel team; 

 Hebben minimaal 4 keer per jaar leuke bedrijfsuitjes. 
 

Jij 

 Hebt HBO werk- en denkniveau; 

 Hebt 4 jaar aantoonbaar commerciële werkervaring in de IT sector; 

 Bent accuraat, flexibel en toont initiatief; 

 Bent iemand met inlevingsvermogen en een sterk ontwikkeld gevoel voor verantwoordelijkheid; 

 Hebt een gedegen kennis van kantoorautomatisering en infrastructuur; 

 Bent een teamplayer die goed in staat is om zelfstandig te werken; 

 Hebt een netwerk (pré) en bent woonachtig in de regio Oost-Brabant/Limburg. 
 
Enthousiast?  
Stuur je CV en motivatie naar Vicky Lemmens - vacatures@ict-concept.nl. 
Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088 002 84 00 of bovengenoemd emailadres. 
Voel je niet verplicht, maar met een videoboodschap heb je bij ons een streepje voor. Deze mag je 
sturen via WhatsApp naar 06-38122747 (niet voor bellen).  
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Wie zijn wij? 
ICT Concept biedt een totaalpakket aan maatwerk op het gebied van ICT en spreekt de taal waar het 
gaat om het realiseren van gestroomlijnde geautomatiseerde processen. ICT Concept heeft met 6 
vestigingen een landelijke dekking en werkt als een lokale partner voor de klant. Binnen de 
organisatie werken inmiddels ongeveer 70 collega’s met veel plezier en de organisatie is nog steeds 
groeiende.  
 
Werken bij ICT Concept betekent kiezen voor een buitengewoon professionele werkomgeving. De lat 
ligt hoog. Dat is ook noodzakelijk gezien de boeiende klantenportefeuille: op kwaliteit gefocuste 
topjuristen en kritische mkb-ers. Goed moet dus altijd beter. ICT Concept biedt dan ook een 
stimulerend fundament voor persoonlijke ontwikkeling. Een open en professioneel team 
leidinggevenden en collega’s prikkelen je tot het beste resultaat. Je zult al binnen korte tijd merken 
dat je jezelf overtreft op jouw eigen specialisme(n). ICT Concept biedt een unieke mix tussen 
samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en toegankelijkheid enerzijds en professionaliteit, 
commerciële focus en maximalisatie van output anderzijds. 
 
Lexxyn Groep 
Daarnaast maken we deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn Groep, die onze belangen 
behartigt in de juridische sector. Bij de totale organisatie werken nu 150 mensen. Samen werken we 
aan prachtige doelstellingen en dit doen we met een glimlach. 
 
 


