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Accountmanager IT, CityGIS

Gebo o rtedatum / Plaats

Den Haag

Als acco untmanager bij CityGIS ben ik teamleider en zit ik in het
MT. Ik ho ud mij vo o ral bezig met het binnenhalen van nieuwe

21-03-1988
Den Haag

klanten. Ik stel strategische acco untplannen o p en bespreek

Natio naliteit

die met mijn team. Ik werk veel aan sales tactieken, die ik

Nederlands

o nderzo ek, uitwerk en to epas. Daarnaast stel ik targets die ik
samen met mijn team wil behalen.
aug 2011 – dec 2013

Accountmanager, Klaverblad verzekeringen

Den Haag

Bij Klaverblad verzekeringen had ik een gro te po rtefeuille met
klanten, met wie ik dagelijks co ntact o nderhield. Ik was veel tijd
kwijt aan het binnenhalen van nieuwe klanten en het
o ndersteunen en pro blemen o plo ssen vo o r vaste klanten.
Daarnaast hield ik mij o o k bezig met:
adviesrappo rten o pstellen

Rijbewijs

A

Vaardigheden
Kennis en ervaring met
acquisitie en verkoop
Kredietkennis

analyses maken van de markt
presentaties en/o f wo rksho ps geven o ver diverse
o nderwerpen

sep 2009 – sep 2011

Junior Accountmanager, Rabobank

Den Haag

Als acco untmanager was ik de spil tussen de klant en het
bedrijf. Ik had een tiental klanten in mijn po rtefeuille. Mijn
werkzaamheden besto nden uit:

Commercieel ingesteld
Goede communicatieve
vaardigheden
HBO werk- en
denkniveau

inventariseren van acco unts en o pstellen van plannen
relaties o nderho uden met mijn klanten

Hands-on mentaliteit

uitvo eren van diverse administratieve taken
bo ekho uding bijho uden en algemene ﬁnanciële

Goed in samenwerken

werkzaamheden

Talen

Opleiding

Nederlands

sep 1999 – jul 2005

Haags Montessori Lyceum

Den Haag

VWO

Engels

sep 2005 – jun 2009

De Haagse Hogeschool

Spaans

Den Haag

Bedrijfskunde & Management

Cursussen
mrt 2010 – jun 2010

Social Media Marketing, ICM

Extracurriculaire activiteiten
sep 2007 – jul 2008
Den Haag

Penningmeester in Roeivereniging de Laak

