
Een goed marktconform salaris, gebaseerd op jouw kennis en
ervaring
27 vakantiedagen en 13 ADV dagen
Een goede pensioenregeling (pensioenfonds metalektro)
Deelname aan het centrica bonus plan
Deelname aan het centrica profit share aandelenplan
Een leaseauto, laptop en mobiele telefoon 
Uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd
Flexibiliteit om deels vanuit huis te werken en deels je eigen
uren in te delen. Dit uiteraard na de inwerkperiode zodat jij
helemaal weet hoe onze organisatie werkt  
Mogelijkheid om op termijn door te groeien naar de functie van
account manager

Je komt te werken in een internationaal, ambitieus en hardwerkend
team dat continu bezig is met zichzelf te verbeteren. Daarnaast
bieden we uiteraard:

Aan de hand van gezamenlijk opgestelde sales targets ga jij de
benelux in om advies te geven aan klanten over
warmtekrachtkoppelingen, drijvende zonnepanelen, andere
duurzame energie-oplossingen en service contracten. Je werkt
hierbij nauw samen met en onder begeleiding van onze ervaren
collega account en contract managers
Je werkt nauw samen met het marketing team om
verkoopcampagnes te lanceren en de daaropvolgende leads op
te volgen. Daarnaast presenteer je onze organisatie en
producten op vakbeurzen en evenementen
Je houdt de sales administratie, correspondentie, voorstellen en
vervolgacties bij in ons salesforce crm systeem
Onze ervaren collega’s gaan je leren om verkoopcalculaties uit
te werken, offertes op te stellen en die te bespreken en
opvolgen met potentiële klanten 
Je werkt samen met het projecten team om de juiste
oplossingen te vinden voor de technische vraagstukken
Je bereidt de kredietcontroles voor ter goedkeuring van
management en finance 

Wij zoeken een
Junior accountmanager

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan direct op deze
functie door je cv en motivatie
te sturen naar Veronique van der Linden, HR  Manager via
personeelszaken@centrica.com. Bij vragen over deze vacature, kun je
ook telefonisch contact opnemen via 06-82366563.

Interesse of wil je meer van ons weten?

Functie

Wat ga je doen bij ons? Wie ben jij?

Wat bieden wij?

Energie is een “hot topic” en het energielandschap verandert. Door de toenemende vraag, de stijgende kosten en de niet-afnemende druk op het
elektriciteitsnet moeten bedrijven op zoek naar alternatieve energiebronnen – en dan het liefst een energiebron die de controle geeft over de
eigen energie. Centrica business solutions adviseert klanten hoe zij hun energieverbruik kunnen optimaliseren en hun carbon voetafdruk kunnen
verkleinen. 

Om dit nog beter te kunnen en nog meer klanten te kunnen bereiken breiden wij ons sales team uit. Houd jij ervan om proactief leads na te jagen
en kun jij onze potentiële klanten in de benelux vol enthousiasme overtuigen als het gaat om duurzame energieoplossingen? En heb je affiniteit
met technische producten en de energietransitie in nederland en belgië? Solliciteer dan vandaag nog op de functie van junior accountmanager!

Centrica business solutions is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf. Wij helpen klanten om hun energiehuishouding
toekomstbestendig en duurzamer te maken. We werken voor vele klanten in de glas- en tuinbouw, gezondheidszorg, maakindustrie, detailhandel,
vrije tijd en de publieke sector. Wij vallen onder de engelse corporate, centrica, en zijn dan ook een matrixorganisatie

Een hbo denk- en werkniveau, ondersteunt door een relevante
afgeronde opleiding (bij voorkeur in een technische richting)
Affiniteit en interesse in technische sales 
Affiniteit met de energietransitie en een bijdrage willen leveren
aan een CO2 neutrale wereld
Zeer goede communicatieve vaardigheden in de nederlandse en
engelse taal

Jij bent een resultaatgerichte, proactieve en gemotiveerde starter die
vol enthousiasme onze klanten gaat adviseren en overtuigen van onze
duurzame energieoplossingen. Daarbij heb je een natuurlijke interesse
in de richting van techniek en technische sales en kijk je ernaar uit om
door onze ervaren collega’s de kneepjes van het vak te leren.  

Verder beschik je over: 


