Voor ons verkoopteam zoeken wij een Relatiebeheerder/Planner (40 uur per week)
In deze functie ben je de ondersteuner van het verkoopteam en heb je ook zelf een aantal
scholen als klant. Daarnaast verzorg jij de planning van de fotografen. De verdeling van de
Relatiebeheerder/Planner is ca. 60-40% per werkweek.
In deze functie:
• ondersteun je je collega’s van het verkoopteam
• zorg je er met elkaar voor dat het op de scholen op rolletjes loopt
• verzorg je de planning van de fotografen
• ben je het eerste aanspreekpunt van je eigen scholen
• weet je de klant aan je te binden met jouw servicegerichte instelling
• breid je jouw klantenbestand uit
• zorg je voor een goede administratie
Jij:
•
•
•
•
•
•
•

staat graag klaar voor je collega’s om hen te helpen bij het verkoopproces
hebt een warme en persoonlijke manier van communiceren
kunt naast in het team, ook zelfstandig werken
kunt goed plannen en organiseren en overzicht houden
beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
bent in het bezit van een rijbewijs
hebt 2 tot 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie (pré)

Wij bieden:
• een fijne werkplek in ons enthousiaste team
• een vaste baan voor 40 uur per week (verdeeld over 5 dagen)
• de mogelijkheid om deels thuis te werken
• uitzicht op een vaste aanstelling
• een marktconform salaris (€ 2.300 – € 2.600 bruto per maand o.b.v. fulltime
dienstverband)
• tenminste 2,5 week vrij in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie
• deelname aan de pensioenregeling van Foto Koch
• reiskostenvergoeding
• gezellige personeelsuitjes, zoals het zomerfeest en de kerstborrel
Wie zijn wij?
Wij zijn een familiebedrijf met 90 jaar ervaring in het maken van spontane schoolfoto’s van
basis- en middelbare schoolkinderen. Voor de beste schoolfoto’s zoeken onze
schoolfotografen elke dag weer naar een klik met de kinderen. Via een online-bestelservice
zijn de foto’s eenvoudig te bestellen en kunnen wij ook andere producten met de foto’s
maken, zoals vergrotingen op hout of canvas, bekers, e.d. Met ons enthousiaste team
verzorgen wij alles in eigen beheer.
Interesse:
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Esther Looman
(Teamleider Verkoop) of Debby Welgraven (HR Manager) op telefoonnummer 035 – 538 4114.
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV naar
werkenbij@fotokoch.nl t.a.v. Debby Welgraven, HR Manager.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

