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Accountmanager (fulltime)  
Wij zoeken versterking voor ons commerciële team! Vanaf 1 januari 2021 is Reparaad een 

landelijk werkende organisatie op het gebied van gebouw gebonden onderhoud aan vast-

goed. In de functie van Accountmanager (FT) draag je bij aan de groei en het succes van 

Reparaad. Wij zoeken bevlogen en ambitieuze kandidaten die energie krijgen van contact 

met (potentiële) klanten. Kan jij je hierin vinden en weet je deze klanten vervolgens aan je 

te binden? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

Wie zijn wij?  
Wij zijn een dienstverlenende organisatie die zich bezighoudt met het onderhouden van 

vastgoed, waarbij wij ons richten op licht technisch onderhoud en reparaties. Onze  

organisatie kent een landelijke dekking en voorzien onze klanten van handymandiensten, 

huismeesters, allround servicemonteurs, reparatie onderhoud en standaard mutaties. 

 

Takenpakket  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor: 

• Je bent verantwoordelijk voor het benaderen van potentiële klanten om zo aan 

tafel te komen en Reparaad onder de aandacht te brengen; 

• Je bezoekt prospects, stelt offertes op en bent verantwoordelijk voor de follow-

up;  

• Je draagt bij aan het landelijk nieuwe en unieke concept en weet de vertaling 

van onze propositie goed over te brengen in de markt;  

• Je bedenkt initiatieven om Reparaad onder de aandacht te brengen bij nieuwe 

marktgebieden en brengt in kaart wie jouw potentiële klanten zijn; 

• Je stelt een actieplan op om zo nieuwe klanten aan ons te binden. 

 

Functie-eisen  
Voor deze functie zijn de volgende functie-eisen van toepassing: 

• Affiniteit met vastgoed en dienstverlening; 

• Het leuk vinden om potentiële klanten te benaderen (koude acquisitie); 

• Je ben resultaatgericht, vasthoudend en doelgericht; 

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

• Je beschikt over een (groot) relevant netwerk;  

• MBO+/HBO werk- en denkniveau; 



 

 

• Creatief en goed in staat zelfstandig te werken. 

Wat bieden wij?  
Wij hebben jou het volgende te bieden: 

• Een auto, een laptop en een telefoon van de zaak; 

• Je krijgt 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen; 

• Wij vallen onder de CAO Metaal & Techniek; 

• Je neemt deel aan het pensioenfonds PMT; 

• Mogelijkheid tot het volgen van cursussen om jezelf binnen jouw functie te 

ontwikkelen; 

• We kennen jaarlijks de zomer BBQ en kerstbijeenkomst; 

• Je komt te werken in een enthousiast team bij een onderneming met een grote 

groei ambitie. 

 

Solliciteren  
Is jouw interesse gewekt en voldoe je aan het gestelde profiel? Dan zien we graag jouw 

sollicitatie tegemoet. Deze kun je sturen naar marijke.lenderink@reparaad.nl. Mocht je 

nog vragen hebben alvorens je wilt solliciteren, kun je ons bereiken op telefoonnummer  

06-22871621 of op bovenstaand mailadres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


