
 
 
 

Account Manager Telecom  
 

Help jij ons groeien tot de grootste speler binnen de Zakelijke Markt? 
 

Fulltime/Parttime – Tilburg en omgeving  
 
 
Wil jij werken voor de beste dienstverlener binnen de telecom retail? Ons groeiende team van specialisten zoekt 
versterking van iemand die in staat is om de zakelijke markt te veroveren. 
 
Vandaag een gesprek met mensen op de werkvloer en morgen in gesprek met de directie? Communiceren op 
verschillende niveaus is voor jou geen enkel probleem. Jij bent in staat om met jouw enthousiasme op ieder 
niveau te overtuigen. Voor jou geen target te hoog? Jij weet in weinig woorden een bondig sales- of accountplan 
op te stellen en stap voor stap uit te voeren. 
 
De functie 
Als Account Manager Telecom ben je verantwoordelijk voor het behalen van commerciële doelstellingen binnen 
de Zakelijke Markt. Je werkt in een zeer zelfstandig en gedreven team van professionals binnen Marketing, Sales, 
BI en Support. Waar anderen binnen het team onmogelijkheden zien binnen de markt, zie jij kansen en 
uitdagingen. 
 
Locatie 
Tilburg en omgeving (aanpassen n.a.v. standplaats REC en mogelijk auto van de zaak) 
  
Jij 

• praat graag, maar doet nog veel liever 
• wacht niet af, maar zet zelf de eerste stap 
• hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen 
• weet anderen altijd te overtuigen 
• communiceert zowel mondeling als in schrift als de beste 
• functioneert prima zelfstandig, maar werkt ook graag met anderen 
• afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau 
• hebt ervaring in een buitendienstfunctie aangevuld met ervaring in binnen de zakelijke telecom markt 

(pré) 
 
Wij bieden jou 

• een uitdagende en dynamische functie waar geen dag hetzelfde is 
• alle vrijheid om je werkdag zelf in te vullen 
• ons Retail Experience Center als standplaats en werkplek 
• marktconform salaris 
• laptop en mobiele telefoon van de zaak 
• (deel)auto van de zaak 
• de beste koffie van Tilburg en omstreken 

 
 
Solliciteren 
Ben jij onze nieuwe Account Manager Telecom? 
 
 
 
 
 

Solliciteer nu 



 
 
 

 
 
Unified Retail Services UA (URS) vormt o.a. het hoofdkantoor van alle Phone House winkels in 
Nederland waarbij we zorgdragen voor o.a. Marketing & Communicatie, IT, Finance, BI, Netwerkbeheer en Buying 
& Merchandising en Sales en Services voor o.a. 78 winkels en diverse websites. 
 
Functie omschrijving 
Voor ons nieuwe Phone House Business Center komen we graag in contact met Telecom specialisten 
(m/v) welke de zakelijke markt in Tilburg e.o. gaan ontwikkelen en de klanten gaan helpen met 
aanzienlijke besparingen op en/of efficiencyverbetering met vaste en mobiele telefonie. Je werkt 
samen met je vaste collega vanuit het PG Business center maar je hebt ook de mogelijkheid om 
prospects te bezoeken binnen het MKB Segment. Je zorgt zelf voor een goed gevulde agenda. Jouw 
gesprekspartners zijn voornamelijk directeur/eigenaren en je hebt alle collega’s binnen BI / Marketing & 
Communicatie tot je beschikking om er een prachtig succes van te maken. 
 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
• Je benadert op proactieve en efficiënte wijze zoveel mogelijk prospects in het toegewezen werkgebied. 
• Je bent verantwoordelijk voor de (koude) acquisitie, de totstandkoming van opdrachten en de 
opbouw van een klantenbestand. 
 
Functie-eisen 
Heb jij een ondernemende instelling en krijg jij energie van het behalen van successen? Dan pas jij 
goed bij URS. De juiste Telecom specialist beschikt over doorzettingsvermogen 
en overtuigingskracht. Daarnaast beschik je over uitstekende commerciële en contactuele 
vaardigheden én heb je een hoge gunfactor. Je hebt een representatief voorkomen en kunt 
prima zelfstandig functioneren. Verder ben je buitengewoon gedreven om new business te genereren. 
 
Afhankelijk van jouw resultaten kun je verder doorgroeien binnen de organisatie. Je hebt een 
afgeronde opleiding op minimaal MBO-niveau. Ervaring in een buitendienstfunctie en/of ervaring 
is een sterke pré, maar geen absolute must. 
 
Je gaat werken bij een prachtige succesvolle formule binnen een snelgroeiende onderneming die zich 
richt op bedrijven tot 50 medewerkers. Wij bieden een compleet pakket van producten op het gebied van 
telecommunicatie en dataverbindingen. We hebben alle labels op vaste en mobiele telefonie én 
vertegenwoordigen de belangrijkste netwerken/providers. 
 
Aanvullende informatie 
Als je bij ons werkt, heb je impact in een dynamische en ambitieuze compacte omgeving. We werken 
als team, vieren successen en steunen elkaar. Onze medewerkers werken met een diversiteit aan 
gelijkgestemde collega’s in een innovatieve omgeving. Iedereen is erop gericht om te doen wat juist is. 
 
Wat je hier doet, wordt opgemerkt. Bij URS krijg je een goed salaris en een uitgebreid pakket aan 
arbeidsvoorwaarden passend bij deze rol. 
 
Enthousiast? 
Solliciteer dan zo snel mogelijk op deze vacature!. 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jean Paul Verhaaren, bereikbaar op +31 
657589022 .  
 
jp.verhaaren@ursua.nl 
Unified Retail Services UA 
Emma Goldmanweg 8G 
5032MN Tilburg. 


