
 

Ben die gedreven sales prof?  

Telefonisch Accountmanager Acquisitie B2B 

Voor de afdeling Sales B2B zijn wij op zoek naar een Telefonisch Accountmanager Acquisitie voor de zakelijke 
markt. Dit is een binnendienst functie.  

Bedrijfsprofiel  

Energy Focus B.V. (www.energy-focus.nl) is een snel groeiend bedrijf in de zakelijke energiebranche. Energy 
Focus ondersteunt en adviseert bedrijven bij het inkopen van energie door optimalisatie van 
energiecontracten. Hierdoor worden aanzienlijke besparingen op de jaarlijkse energiekosten gerealiseerd 

Voor key accounts beheert Energy Focus de gehele energieportefeuille en ontzorgt hiermee klanten in hun 
energiehuishouding. Daarnaast adviseert Energy Focus bedrijven en instellingen in het verlagen van het 
energieverbruik en het realiseren van duurzaamheidsoplossingen.  

Bij Energy Focus is sprake van een informele werksfeer waarbij hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. 
Successen worden behaald en gevierd.   

Wat houdt de functie in? 

Als Telefonisch Accountmanager Acquisitie verkoop je onze propositie aan grootzakelijke afnemers. Je bent 
actief in verschillende branches zoals horeca, retail, industrie, vastgoed en non profit. Je bent verantwoordelijk 
voor het contracteren van prospects. Je hebt telefonisch contact, je bent in staat een goede dialoog te voeren, 
je weet de klantbehoefte snel te achterhalen, je weet de prospect gemakkelijk te overtuigen en haalt 
vervolgens de order binnen.  
 
Het koud bellen van prospects en het werken met targets is jou niet vreemd. Per dag wordt o.a. van je 
verwacht dat je een minimaal aantal effectieve gesprekken voert. Richtlijnen hierover krijg je mee. Uiteraard 
staat tegenover het behalen van de targets een uitstekende bonus.  
 
Wat vragen wij? 
Je bent commercieel, resultaatgericht, pro-actief, enthousiast en beschikt over een winnaarsmentaliteit! Je 
hebt ruime telefonische verkoopervaring,  je bent verbaal sterk en je hebt overtuigingskracht. Ook dien je te 
beschikken over de volgende eisen: 

 MBO+ werk- en denkniveau 

 Grote ambitie en de wil te winnen  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Minimaal 2 jaar werkervaring binnen zakelijke koude acquisitie telesales 

 Bewezen succesvol in telesales 

 Ervaring in de energiebranche is een pré 

Wij bieden: 

 Een dienstverband van 40 uur p/w met uitzicht op een vast contract 

 Een prima basissalaris met een uitstekende bonusregeling! 

 Bij bovengemiddeld functioneren zijn er doorgroeimogelijkheden naar een buitendienstfunctie 

Geïnteresseerd? 
Stuur je c.v. plus motivering naar..support@energy-focus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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