
Functieprofiel Accountmanager (Adviseur Learning & Development) 

 

Algemene beschrijving 

VitalSmarts Benelux is een gezond, snelgroeiend trainingsbureau met momenteel  

7 medewerkers op kantoor en ongeveer 10 trainers. We zijn een zelfstandig bedrijf en maken tevens 

onderdeel uit van een groot wereldwijd netwerk van trainingsbureaus. VitalSmarts staat wereldwijd 

aangeschreven als één van de beste training companies. Ons werk bestaat uit het begeleiden en 

training van grote organisaties op het gebied van communicatie, leiderschap, verandering en invloed. 

Kortom, wij helpen resultaten te verbeteren door het gedrag van mensen positief te beïnvloeden. Een 

groot deel van ons werk heeft een internationaal karakter. 

Vanwege onze groei zijn we op zoek naar uitbreiding in de sales. We zoeken een adviseur learning & 

development die graag nieuwe klanten binnenhaalt en daarnaast graag intensief de relatie met zijn of 

haar bestaande klanten uitbouwt. 

Doel van de functie 
Het opbouwen en uitbouwen van een eigen klantenbestand, met als resultaat een groeiende omzet. 
Het is daarbij van belang om nieuwe klanten binnen te halen, maar vooral ook om bestaande klanten 
uit te bouwen naar een hoger omzet- c.q. activiteitenniveau. Hierbij is van belang dat de klanten 
geholpen worden om met onze trainingsconcepten de resultaten en prestaties van hun organisatie te 
verbeteren. De ultieme situatie hiervoor is zorgen dat men gaat werken met eigen gecertificeerde 
trainers.  
 
Werkwijze 
De beginnende L&D adviseur wordt intensief ingewerkt en begeleid, mede door de huidige L&D 
adviseur. Hij of zij zal in het begin enkele bestaande klanten toegewezen krijgen. Ook in de loop der 
tijd zal het voorkomen dat zo nu en dan een klant wordt overgedragen aan de nieuwe L&D adviseur. 
Het direct starten met eigen klanten geeft niet alleen een omzet- en bonusvoordeel, maar geeft de 
gelegenheid om goed te ervaren wat het werk inhoud, wat klanten belangrijk vinden en hoe ze precies 
het beste worden geholpen.  
 
Deze kennis is goed toepasbaar bij het binnenhalen van nieuwe klanten. Er komen constant leads 
binnen. Dit zijn mensen die op de één of andere wijze interesse hebben getoond in onze 
trainingsconcepten, door bijvoorbeeld een boek te bestellen, een zelf-test te doen of een 
informatiepakket op te vragen. De L&D adviseur zal bovenop deze leads moeten zitten en direct 
telefonisch contact opnemen, of als het niet lukt eerst per e-mail. Aan nieuwe klanten verkopen wij in 
kleine stapjes (move forwards). De ervaring leert dat men eerst 2 leerervaringen moet hebben 
alvorens een beslisser klaar is om de grote stap te zetten en ons volledig accepteert en wil 
incorporeren in hun opleidingscyclus of -planning. Het doel van het telefonisch contact is om 
uiteindelijk een afspraak bij de klant te hebben, vaak samen met een trainer als content expert. 
 
Samenvattend komt het erop neer dat de L&D adviseur bouwt aan het eigen klantenbestand. Er is 
continue aandacht voor de bestaande klanten en leads worden meteen opgepakt om het 
klantenbestand in de toekomst te laten groeien. 
 
Hulpmiddelen 
VitalSmarts heeft een enorme database met interessante content, zoals PDF folders, video’s, 
onderzoeken, positioning papers, klantverhalen, zelfanalyses, 1e hoofdstukken in PDF van het 
originele boek, nieuwsartikelen etc. Het is de kunst om richting potentiele klanten goed te doseren en 
precies datgene te sturen dat het probleem van de klant zal oplossen. De hele opzet van sales is 
gebaseerd op het oplossen van het probleem c.q. de uitdaging van de klant. Hierbij bieden we 
gefaseerd informatie aan om stap voor stap het vertrouwen op te bouwen. 
 
  



Face-to-face contact 
De functie is dus gefocust op het opbouwen en uitbouwen van een eigen klantenbestand. Hierbij is 
een dagroutine van groot belang. Er is dagelijks veel contact met leads en bestaande klanten, vooral 
via de telefoon en e-mail. Naast deze kern van de functie zal er ook zo nu en dan een klant, of 
mogelijk nieuwe klant worden bezocht, soms samen met een trainer. Er doen zich nog meer 
interessante contactmomenten voor. Wanneer een trainer mag spreken op bijvoorbeeld een congres 
is het handig om daar bij te zijn. Zo hebben we 1x per jaar het HR Live congres waar we ongeveer 
150 interessante HR contacten opdoen, die allemaal een presentatie bijwonen. Ook hebben we 1x per 
jaar onze T-Day waar bedrijfsinterne gecertificeerde trainers komen. Zij zijn onze belangrijkste klanten. 
Ook het bijwonen van het laatste uurtje van een trainersopleiding kan handig zijn. Deze opgeleide 
trainers gaan allemaal bestellingen plaatsen. Enkele keren per jaar organiseren we ook executive 
briefings, een soort informatiebijeenkomsten. Er zijn dus regelmatig ook gelegenheden om face-to-
face in contact met klanten te komen. 
 

Functie-eisen 

We zoeken iemand met aanzienlijk wat verkoopervaring. Bij voorkeur in het verkopen van diensten, 

maar ook als u een switch wilt maken vanuit de productverkoop, naar meer strategische verkoop in de 

dienstverlening. De belangrijkste eigenschap die wij zoeken is een positieve, mensgerichte 

basishouding. De beloningsmethode werkt met een vast basissalaris aangevuld met een maandelijkse 

prestatiebonus.  

U beschikt over: 
- HBO werk- en denkniveau 
- Rijbewijs B 
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
- Aantoonbaar minimaal 3 jaar succesvol in een commerciële functie 
- Affiniteit met training & development 
- Affiniteit met het werk van HR afdelingen 
- Een positieve, mensgerichte basishouding 
- Op zoek naar nieuwe kennis, inzichten en uitdagingen 

 

 

Interesse? Stuur dan je CV met een motivatie e-mail naar: 

Sander van Eijnsbergen 

sander@vitalsmarts.nl 

 

mailto:sander@vitalsmarts.nl

