Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum ontwikkelt producten op het gebied van Onderwijs, Sociaal
domein en Cultuur & Historie. Dit zijn digitale producten, boeken, tijdschriften en evenementen.
Samen met onze waardevolle auteurs, partners en leveranciers zorgen wij ervoor dat de content in
de best passende vorm wordt uitgegeven voor de educatieve en professionele markt.
Het fonds Onderwijs geeft materialen uit voor de professionalisering van de (aankomende)
leerkracht en managers in het basisonderwijs. Belangrijke thema’s waar we ons met dit fonds op
richten zijn onder andere kwaliteitszorg, begaafdheid en pedagogiek. Het fonds Onderwijs brengt
voor deze doelgroep online tools, tijdschriften, (studie)boeken en congressen op de markt.
Voor het fonds Onderwijs zijn we op zoek naar een enthousiaste en resultaatgerichte

Accountmanager
(32 uur per week)
Je werkzaamheden zijn onder andere:
- acquisitie door het benaderen van potentiële klanten. Onder andere door het geven van
presentaties weet je hen te overtuigen;
- je analyseert de markt, je signaleert kansen en mogelijkheden en stelt eens per jaar een
accountplan op;
- je signaleert ontwikkelingen in de markt, klantbehoeftes en je adviseert hierover;
- je realiseert de omzet- en resultaatdoelstellingen.
De accountmanager richt zich met name op de digitale producten voor de professionals in het
primair onderwijs. Het gaat hierbij om producten als: WMK, DHH, Mijnschoolplan, Mijnschoolteam
en ParnasSys|schoolkwaliteit. Voor ParnasSys|schoolkwaliteit zul je nauw samenwerken met
marketing en sales van Topicus.
Reageer vooral als je je herkent in het volgende profiel:
- HBO niveau;
- je hebt aantoonbare ervaring met sales in (bij voorkeur primair)onderwijs of aanverwante
sectoren;
- je bent klantgericht, flexibel en initiatiefrijk;
- gedrevenheid en overtuigingskracht;
- je hebt affiniteit met digitale informatie/producten;
- het (primair) onderwijsveld ken je als je broekzak;
- je bent zelfstandig en doelgericht.
Wat kun je van ons verwachten?
- een informele werksfeer en een leuk team;
- veel ruimte om jezelf en het fonds door te ontwikkelen;
- een werkomgeving gericht op continuïteit en duurzaamheid;
- een salaris dat past bij je kennis en ervaring;
- een leaseauto en benodigde communicatiemiddelen.
Wil je meer weten? Bel dan met: Marian Nuis, telefoon: 0592-379562.
Jouw mail met motivatie en cv stuur je naar: m.nuis@vangorcum.nl.

