
C-Services Holland b.v. 
 
 
 
C-Services Holland b.v. (CSH) verzorgt detachering van IT professionals en ontwikkelt 
maatwerkapplicaties voor diverse branches. Daarnaast biedt C-Services Holland b.v. verschillende 
trainingen en cursussen aan. Om onze groeidoelstelling te behalen zoeken wij een: 
 

accountmanager 
 

Wie zoeken wij? 
CSH wil groeien. In eerste instantie door met de huidige groep mensen en het huidig productportfolio 
meer omzet te genereren. In een later stadium is groei van de organisatie een gewenste vervolgstap, 
zowel door uitbreiding van het productportfolio als het team van professionals.  
 
Voor een aantal ontwikkelde applicaties is er een breed klantenbestand. Je bent verantwoordelijk 
voor het onderhouden en uitbouwen van dit klantenbestand. Dit doe je door telefonische acquisitie, 
demo’s ter plaatse, online promotie en op manieren waarvan jij overtuigd bent dat deze het beoogde 
effect hebben. Ook verzorg je, in samenwerking met de financiële afdeling, het contractmanagement 
van de lopende huurovereenkomsten.  
 
Daarnaast ga je pro actief aan de slag om maatwerkapplicaties en trainingen te promoten/bespreken. 
Je bent in staat om klantproblemen te vertalen naar een softwarematige oplossing, gekoppeld aan 
commerciële afspraken.  
 
Je maakt hiervoor een plan en scope van potentiële opdrachtgevers die vervolgens door jou benaderd 
worden. Tijdens dit traject ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.  
 
Een zelfstandige functie waarbij je een aantal taken samen met ervaren collega’s uitvoert. Op 
commercieel vlak kan er gespard worden met andere salesmedewerkers. Uiteindelijk ben je zelf 
verantwoordelijk voor je eigen afspraken, waaruit de groei moet voortkomen.  
 

Wat vragen wij van jou? 
Je bent in staat om new business te genereren; hierdoor laat je je niet snel uit het veld slaan, kom je 
met initiatieven en ben je enthousiast en gedreven om van jouw projecten een succes te maken. Je 
bent klantgericht en kunt goed luisteren en belangrijke informatie filteren uit mondelinge gesprekken. 
Hiernaast vragen wij van jou: 

 hbo of mbo werk- en denkniveau; 

 minimaal 3 jaar ervaring in een commerciële B2B functie, zowel binnen- als buitendienst; 

 je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt daarnaast een proactieve houding; 

 je hebt kennis van, of minimaal affiniteit met, software ontwikkeling en kan problemen vertalen 
naar IT/software gerelateerde oplossingen. Dit in samenspraak met onze software engineers.  

 beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 in het bezit van een rijbewijs B. 
 

Wat bieden wij? 
C-Services Holland b.v. is actief op het gebied van het ontwikkelen en leveren van producten die een 
meerwaarde bieden voor de bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers. Vanuit onze achtergrond en 
kennis van engineering en automatisering, bieden wij unieke ondersteuning door een verbinding te 
zijn tussen de vakgebieden ICT en techniek. Verschillende softwarepakketten worden nationaal en 
internationaal toegepast, waarbij de dienstverlening door onze eigen experts wordt verleend.  



Wil je jouw kennis en ervaring bij ons inzetten, dan bieden wij je, naast voldoende 
ontwikkelmogelijkheden, een vast contract, een passend salaris en uitstekende primaire- en 
secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto, mobiel en tablet voor zakelijk gebruik. 
 

Geïnteresseerd? 
Heb je vragen of wil je meer weten over deze functie of over CSH, neem dan contact op met ons. 
Telefoonnummer: 0118 – 419911, csh@csh4u.nl of kijk op onze website: www.c-servicesholland.nl.  
 
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 


