
 
 
 
 
ONAFHANKELIJK ENERGIEADVIES MET BESPARINGSGARANTIE 

 

   

Accountmanager Buitendienst B2B 
  
Voor ons kantoor in Almere zoeken wij een Accountmanager Buitendienst B2B met passie voor energie en 
sales. 
 
Bedrijfsprofiel  
Energy Focus Group is een snelgroeiend bedrijf met grote ambities. Energy Focus is een onafhankelijk energie 
adviesbureau met veel ervaring in de energiebranche. Wij optimaliseren energiekosten en begeleiden 
ondernemingen bij het slim inkopen van energie. Naast de inkoop van energie, op individueel, collectief of 
aanbestedingsniveau, adviseren wij over allerlei energievraagstukken zoals energiebelasting, 
netbeheeroptimalisatie, energie monitoring, bemetering, energiebesparing en duurzaamheidsoplossingen. 
 
Wat houdt de functie in?  
De functie bestaat uit het zelfstandig binnenhalen van nieuwe grootzakelijke klanten door middel van 
telefonische acquisitie en het geven van presentaties tijdens klantbezoeken. Je bent in staat een goede dialoog 
te voeren, je weet de klantbehoefte snel te achterhalen, je weet de prospect te overtuigen door het geven van 
gemotiveerde en geïnspireerde presentaties tot op directieniveau. 
  
Het koud bellen van prospects en het werken met targets is jou niet vreemd. Uiteraard staat tegenover het 
behalen van de targets een uitstekende bonus.  
 
Profiel  

• Max. 2-3 jaar aantoonbare werkervaring in de financiële dienstverlening 

• Max. 2-3 jaar werkervaring met sales/accountmanagement  

• Commercieel en HBO werk- en denkniveau  

• Stevige dosis doorzettingsvermogen en een winnaarsmentaliteit  

• Resultaat- en klantgericht  

• Flexibel en een positieve instelling  

• Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift  

• Rijbewijs B  
 
Wij bieden  

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

• Een prima basissalaris met zeer aantrekkelijke bonusregeling  

• Auto van de zaak + laptop + telefoon  

• Standplaats Almere  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur je C.V. en motivatiebrief door naar b.van.dalen@energy-focus.com of neem contact op met  
de heer Bas van Dalen (General Manager) via het telefoonnummer  06-50547742. 
 
Meer informatie kan je vinden via de website: http://www.energy-focus.nl  
 
 
 
 
 

Telefonische acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.energy-focus.nl/

