Joost de Jong
Accountmanager

Informatie

Werkervaring

Adres

Accountmanager IT, CityGIS

Snijdersstraat, Den Haag,
2525 BX , Nederland

jan 2014 – Heden

Den Haag

Als accountmanager bij CityGIS ben ik teamleider en zit ik in het MT. Ik houd mij vooral
Telefoon

bezig met het binnenhalen van nieuwe klanten. Ik stel strategische accountplannen op

0688867874

en bespreek die met mijn team. Ik werk veel aan sales tactieken, die ik onderzoek,
uitwerk en toepas. Daarnaast stel ik targets die ik samen met mijn team wil behalen.

E-mail
info@woodymedia.nl

Accountmanager, Klaverblad verzekeringen

Geboortedatum / Plaats

aug 2011 – dec 2013

21-03-1988
Den Haag

Bij Klaverblad verzekeringen had ik een grote portefeuille met klanten, met wie ik

Den Haag

dagelijks contact onderhield. Ik was veel tijd kwijt aan het binnenhalen van nieuwe
Rijbewijs

klanten en het ondersteunen en problemen oplossen voor vaste klanten. Daarnaast

A

hield ik mij ook bezig met:

Nationaliteit

Nederlands

adviesrapporten opstellen
analyses maken van de markt
presentaties en/of workshops geven over diverse onderwerpen

Vaardigheden
Kennis en erva
ring met acqui
sitie en verkoo
p
Kredietkennis
Commercieel i
ngesteld
Goede comm
unicatieve vaa
rdigheden

Junior Accountmanager, Rabobank
sep 2009 – sep 2011

Den Haag

Als accountmanager was ik de spil tussen de klant en het bedrijf. Ik had een tiental
klanten in mijn portefeuille. Mijn werkzaamheden bestonden uit:
inventariseren van accounts en opstellen van plannen
relaties onderhouden met mijn klanten
uitvoeren van diverse administratieve taken
boekhouding bijhouden en algemene financiële werkzaamheden

HBO werk- en
denkniveau

Opleiding

Hands-on me
ntaliteit

Haags Montessori Lyceum, VWO
sep 1999 – jul 2005

Den Haag

Goed in same
nwerken

De Haagse Hogeschool, Bedrijfskunde & Management

Talen

sep 2005 – jun 2009

Den Haag

Nederlands

Cursussen

Engels
Spaans

Social Media Marketing, ICM
mrt 2010 – jun 2010

Extracurriculaire activiteiten
Penningmeester, Roeivereniging de Laak
sep 2007 – jul 2008

Den Haag

