
 

 

Pearson is actief op zowel de mbo- als de hbo-markt Zorg & Welzijn. Zij biedt naast 

studieboeken ook digitale producten aan.  

 

 

Voor onze afdeling Sales zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 

Accountmanager Zorg & Welzijn mbo 

vijf dagen per week (37,5 uur) 

 

Functieomschrijving: 

In deze functie staan de volgende verantwoordelijkheden centraal:  

 Je bouwt relaties op met onderwijsmanagers en docenten op mbo’s Zorg & Welzijn 

met als doel de verkoop van onze producten. 

 Je zorgt (pro)actief voor het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van nieuwe en 

bestaande klantrelaties, onder meer door het afleggen van bezoeken. 

 Je adviseert docenten en onderwijsinstellingen over (digitale) leeroplossingen en de 

implementatie daarvan door middel van het voeren van effectieve advies- en 

verkoopgesprekken. 

 Je bent volledig verantwoordelijk voor de commerciële marktbewerking van de mbo-

markt Zorg & Welzijn.  

 Je inventariseert de wensen en de behoeften van docenten en studenten en je 

koppelt deze marktinformatie terug aan de uitgever en marketeer. 

 Je bent verantwoordelijk voor de vastlegging van alle gegevens in een CRM-database.  

 

Dit is de ideale baan voor een gemotiveerde, gedreven en commerciële kandidaat die 

daarnaast beschikt over affiniteit met het onderwijs en (digitale) leermiddelen. 

 

Functie-eisen: 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, energieke persoonlijkheid die het als een uitdaging 

ziet om de mbo-markt verder te verkennen voor de Pearson-producten en de accounts te 

managen. Je beschikt over:  

 kennis van de mbo-markt, kennis van het domein Zorg & Welzijn geldt als 

aanbeveling, evenals het hebben van een netwerk binnen deze markt; 

 een commerciële en klantgerichte instelling; 

 overtuigingskracht en goede communicatieve vaardigheden; 

 uitstekende organisatorische en administratieve vaardigheden; 

 affiniteit met dataverwerking;   

 opleidingsniveau hbo/wo;  

 saleservaring is een pre; 

 rijbewijs (B). 

 

Je komt te werken in een divers samengesteld team waaronder ook een marketeer en uitgever. 

Wij bieden een dynamische en zelfstandige baan in een informele werkomgeving, een goed 

salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. We bieden je een jaarcontract met 

uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Boriana Bendt-

Gadjanova, Sales Manager Benelux, via tel. 06-51189080. 

 

Herken jij jezelf in deze vacature? Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een cv  

met een motivatiebrief aan onze HR-afdeling, e-mailadres recruitment.peb@pearson.com. 

 

 Alle aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld, anoniem solliciteren wordt 

gewaardeerd.  

 We kijken verder dan (geldigheid van) diploma’s  

 Wil je iets zeggen over hoe deze vacature inclusiever kan? We horen het graag. 
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Wij sturen geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie, maar zullen kandidaten zo spoedig 

mogelijk na de sluitingsdatum laten weten of een uitnodiging voor een eerste gesprek volgt.    

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

 


