
 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 Meer informatie over VVV Nederland en de VVV cadeaucardproducten kun je vinden op www.vvvnederland.nl en op 

www.vvvcadeaubonnen.nl. 

Over ons 

VVV Nederland is de marktleider op 

het gebied van cadeaukaarten in 

Nederland, zowel B2C als B2B. 

Cadeaukaarten van ons zijn de 

vernieuwde VVV Cadeaukaart, VVV 

Dinercheque en VVV Lekkerweg 

 

Daarnaast bevordert VVV Nederland 

toerisme, recreatie en 

vrijetijdsbesteding in Nederland  

Waar zijn we op dit moment mee bezig? 

VVV Nederland is al meer dan 40 jaar de 

betrouwbaarste uitgever van cadeaukaarten in 

Nederland en met ruim 4,5 miljoen verkochte 

cadeaukaarten tevens absoluut marktleider.  

Op 1 november 2017 lanceren wij de nieuwe  

VVV Cadeaukaart. 

 

Wat ga je doen bij ons? 

Je draagt bij aan het realiseren van de verkoop-

doelstellingen voor onze B2B salesactiviteiten.  

Je werkt mee aan het ontwikkelen van nieuwe business 

mogelijkheden in bestaande en nieuwe markten.  

 

Jouw werkzaamheden zijn:  

 Het genereren van new business door o.a. 

telefonische acquisitie en bezoeken van klanten 

 Het beheren en uitbouwen van bestaande 

klantrelaties 

 Het opstellen en invoeren van offertes, orders en 

het opvolgen daarvan 

 Het ondersteunen van onze Salesmanagers 

Cadeaukaarten en het nauw samenwerken met 

onze Klantenservice-medewerkers.  

 Het signaleren van kansen en ontwikkelingen in de 

markt voor cadeaukaarten. 

 

Wat breng je daarvoor mee? 

 Je hebt een afgeronde commerciële opleiding op 

MBO+ niveau 

 Je ambieert een commerciële sales- & 

supportfunctie in een B2B-omgeving 

 

 

 

 

 Je bent sales-gedreven, ondernemend en scherp 

op signalen en kansen binnen organisaties en 

markten 

 Je bent leergierig en hebt het enthousiasme dat 

nodig is om onze salesdoelstellingen waar te 

maken 

 Telesales-ervaring is een pré 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift 

 Je bent stressbestendig, communicatief en 

accuraat 

 Je bent woonachtig in de regio Midden Nederland. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een uitdagende functie in een hecht team bij de 

marktleider op het gebied van Cadeaukaarten  

 Je verkoopt een bekend product dat iedereen blij 

maakt 

 Doorgroeimogelijkheden naar Salesmanager en 

veel ruimte om je verder te ontwikkelen 

 Een marktconform salaris met een 13
e
 maand,  

38 vrije dagen en een goede pensioenregeling 

 Regelmatig een bedrijfsuitje, gezellige borrels en 

natuurlijk echte koffie.  

 

Klinkt dit goed? 

Stuur dan uiterlijk 15 oktober 2017 je CV mét 

motivatiebrief naar sollicitatie@vvvnederland.nl.  

Als je nog vragen hebt, bel dan met Erwin de Zeeuw, 

Directeur Giftcards, op 0343 439 489. 

 

VVV Nederland zoekt een fulltime 

Junior Accountmanager Cadeaukaarten 

anagerApplicatiebeheerder  
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