
Kennismaken 
of meer weten?

JUNIOR
ACCOUNTMANAGER Vacature

- Werken bij Heutink volgens onze mensen - 
Heutink is voor mij als:

“...thuiskomen met zoveel mooie mensen”
“...een warm bad”

“...Barca voor Frenkie”
“...een circus met superartiesten”

“...familie!”
...een plek waar ik met passie en plezier voor werk

Lijkt het jou leuk om je te 
verdiepen in de wondere 
wereld van de kinderopvang? 
 
En om organisaties én collega’s te 
ondersteunen bij hun werkzaamheden? 
Samen zorgen dat alles top draait zodat 
onze klanten zich kunnen focussen op 
waar het om draait: het beste uit ieder 
kind halen in een veilige, vertrouwde 
en uitdagende opvangomgeving? Begin 
je carrière dan bij de nummer één 
leverancier in onderwijs en opvang van 
Nederland!

Carriere starten?

“Voor ons salesteam kinderopvang zoeken we 
een energiek iemand die het leuk vindt om vanuit 

het bezoeken van klanten relaties op te gaan bouwen. 
Concrete ervaring is geen must.

Jij bruist van de energie en jouw glas is 
halfvol. Je onderhoudt gemakkelijk en op 
natuurlijke wijze contacten. Je vindt het 
leuk om contact te leggen met mensen en 
houdt wel van een uitdaging. Heb je geen 
ervaring? Geen probleem… 

We helpen je!

Even checken…

Is het alsof we het over jou heb-
ben hierboven? En kun jij alle 
boxjes hieronder afvinken?

Een warm welkom in een echt familiebe-
drijf met meer dan 100 jaar ervaring.

En een leuke, uitdagende en super 
diverse functie in een veilige en gezellige 
werkomgeving bij een organisatie met 
bestaansrecht. 

We zien je graag ontwikkelen en groeien. 
Eigenlijk net als waar we ons dagelijks 
voor inzetten voor onze klanten. Je krijgt 
de kans om te leren van collega’s en een 
bijdrage te leveren aan ons doel om onze 
klanten te helpen het beste uit ieder kind 
te halen op het gebied van educatie en 
ontwikkeling. 

We bieden je een fulltime baan, als je 
wilt per direct, een mooi salaris, 
opleidingsmogelijkheden en fijne 
arbeidsvoorwaarden. 

”Daniel de Jonge 
Commercieel directeur

Je werkt veel en fijn samen met en wordt 
op weg geholpen door je collega’s en gaat 
breed en gevarieerd aan de slag. 

De ene dag duik je in de telefoon om 
bestaande en potentiele klanten te be-
naderen en zo te bouwen aan een eigen 
account, een andere dag schuif je aan 
bij een brainstormsessie en weer een 
andere dag werk je het CRM-systeem 
bij zodat je altijd op en top in beeld hebt 
waar behoeftes en kansen liggen.

Je adviseert en ontzorgt klanten bij het 
maken van keuzes voor de juiste spullen 
en bent daarbij super klantgericht. 

Daardoor ontzorg je maximaal zodat jouw 
klanten zich kunnen focussen op dat 
waar het om draait: 

Het beste uit ieder kind 
halen in een veilige, 

vertrouwde en 
uitdagende 

opvangomgeving. 

Wat ga je doen 

Wat vragen we van je

MET HEUTINK
GROEIEN

minimaal afgeronde mbo 4-opleiding 
(natuurlijk in een voor de functie 
logische richting)
fulltime beschikbaar
wonend in regio West
ambitie en enthousiasme voor  
de commercie
gemotiveerd en leergierig
super klantgericht 
zowel ‘live’ als op papier/mail sterk 
(in correct Nederlands!)
een ‘niets is onmogelijk’ instelling

Dan gaan we de goede kant op!
Lees dan gauw verder om te zien wat je van 

ons mag verwachten...

Wat bieden we
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OVER
HEUTINK

Heutink Kinderopvang is onderdeel van familiebedrijf Heutink en daarmee van de Heutink Groep, een internationaal opererende marktleider 
en totaalleverancier. Begonnen met leermiddelen in het basisonderwijs en nu, ruim 108 jaar verder, gespecialiseerd in het ondersteunen, 
adviseren en faciliteren van de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 25 jaar. Als onafhankelijk adviseur voorzien wij kinderopvangorganisa-
ties, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs en welzijnsorganisaties van een breed scala aan producten en diensten. 

Iedere dag zetten zo’n 250 mensen zich in voor Heutink; een organisatie met ambitieuze 
teams en een hechte bedrijfscultuur zoals je dat mag verwachten bij een familiebedrijf.  
Samen werken zij hard aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities, het waarmaken 
van beloftes en het laten groeien van de klanten (letterlijk én figuurlijk).

Regio West

Fulltime

Samen sterk!

Solliciteren?

Worden we blij van! Stuur je motivatie en 
CV vóór 23 augustus naar hr@heutink.nl 

Zin om een filmpje te maken? Leuk!  
Stuur deze dan mee. Fijn om je alvast  
‘in het echt’ te kunnen zien.  
 
Liever geen filmpje? Geen probleem.  
Ook dan ontvangen we je sollicitatie graag!

Neem voor functie-inhoudelijke 
vragen contact op met Daniel 
de Jonge (Commercieel direc-
teur). Hij legt je graag uit wat 
de functie in de praktijk inhoudt.

M 06 - 11 91 10 17

Heb je interesse maar toch nog 
een vraag? Bel of mail dan naar 
Carlijn van ’t Hof (HR).

T 0548 - 53 66 66

@ hr@heutink.nl

Meer over Heutink, onze merken, 
labels en partners, wat we doen, 
waarmee en vooral voor wie? 
Check dan onze website

WWW heutink.nl/info/over


