Pearson – Always Learning
Pearson is de grootste uitgever van studiemateriaal ter wereld. Vanuit ons kantoor in
Amsterdam distribueren wij sinds jaar en dag een grote verscheidenheid aan Engelstalige
Pearson-producten in Nederland en België. Daarnaast publiceren wij onze eigen, lokale
producten. Onze educatieve producten en diensten helpen mensen zich te ontwikkelen.
Samen met docenten willen wij ervoor zorgen dat leerlingen en studenten het beste uit
zichzelf halen en hun talenten ontdekken.
Voor de afdeling Engels taalonderwijs voor de regio België en Zuid-Nederland zoekt
Pearson Benelux BV een:

Accountmanager
Fulltime, vijf dagen per week (37,5 uur)
In deze functie staan de volgende verantwoordelijkheden centraal:
•
•
•
•
•
•
•

het promoten van leermaterialen voor het vak Engels in zowel het basis-,
voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs als het hoger en universitair onderwijs
het signaleren van trends en groeimogelijkheden om zo potentiële klanten te
werven
het maken en opvolgen van afspraken met klanten en het geven van
productpresentaties bij de prospects
het registreren van prospects in de interne database en het opvolgen van
afspraken met bestaande relaties
het uitvoeren van aftersales en up-selling van bestaande klanten
actief werken aan het vergroten van het netwerk door dagelijks contact met klanten
het geven van uitstekende klantenondersteuning en service.

Je werkt in de verkoop, maar je bent niet alleen bezig met facts en figures. We zoeken
vooral iemand die grote affiniteit heeft met educatie en leren. Je klanten zijn voornamelijk
docenten Engels en ander onderwijzend personeel op scholen. Goede sociale vaardigheden en sterke presentatievaardigheden met overtuigingskracht zijn daarbij een must.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste teamplayer met:
•
•
•
•
•
•
•
•

kennis van het onderwijssysteem
zeer goede salesvaardigheden
goede communicatieve vaardigheden en account management skills
affiniteit met digitale leermiddelen
uitstekende organisatorische en administratieve vaardigheden
uitstekende kennis van het Nederlands en het Engels; Frans is een pré
een opleiding op het gebied van Engels en/of ervaring als docent Engels (is een pré)
een rijbewijs (B).

Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam-Sloterdijk, maar je bent niet office-based. Je bent
regelmatig op pad naar je klanten in de regio’s Zuid-Nederland en België.
Je komt te werken in een klein team van vijf enthousiaste collega’s. Wij bieden een
dynamische en zelfstandige baan in een informele, internationale werkomgeving, een goed
salaris, gunstige bonusregeling en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. We bieden
een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de optie voor een vast contract.
Meer informatie over ons bedrijf vind je onder andere op de volgende website:
www.pearson.com/nl
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je cv en motivatiebrief vóór 1 maart 2019 naar
Pearson Benelux BV, recruitment.peb@pearson.com t.a.v. de HR-manager, Gatwickstraat
1, 1043 PK Amsterdam.
Wij sturen geen ontvangstbevestiging van de sollicitatie, maar informeren kandidaten zo
spoedig mogelijk na de sluitingsdatum of een uitnodiging voor een eerste gesprek volgt.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

