De KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) is hét startpunt en
kenniscentrum voor iedereen die iets te maken heeft met de tennissport in Nederland. Wij
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, ontwikkeling en organisatie van tennis, een sport
voor mensen van alle leeftijden en op elk speelniveau. De KNLTB is een jonge, actieve en
servicegerichte organisatie.
Wij zoeken een:

Accountmanager
Gebied Groningen/Drenthe/Overijssel
(fulltime 38 uur)

De functie
Tennis is de tweede sport in Nederland en onder 35-plussers zelfs de eerste! Jouw uitdaging is
het neerzetten van optimale dienstverlening aan de aangesloten tennisverenigingen. Je
versterkt verenigingen en laat verenigingen vitaal functioneren door het in de markt zetten van
KNLTB producten en diensten. Je werkt optimaal samen met de lokale KNLTB
vrijwilligersorganisatie en promoot en stimuleert de tennissport. Ook weet je samenwerking te
realiseren, bijvoorbeeld met lokale overheden.
De omgeving
Als accountmanager heb je een eigen werkgebied en je werkt in een team met acht collegaaccountmanagers. Daarnaast werk je samen met een aantal specialisten op het gebied van
accommodatie en juridische dienstverlening, en je wordt ondersteund door een Medewerker
Binnendienst. Gezamenlijk ben je verantwoordelijk voor het behalen van een optimaal KNLTB
resultaat in de regio!
De nieuwe Accountmanager
Voor deze sleutelpositie zoeken wij een gedreven hbo’er met een ondernemend karakter. Je
weet de (soms latente) behoefte van de verenigingen op tafel te krijgen en te vertalen in
concrete ondersteuning vanuit de KNLTB. Je hebt een proactieve, commerciële werkhouding en
weet KNLTB producten en diensten te promoten in jouw werkgebied. Acquireren is jouw tweede
natuur en met behulp van bedieningsconcepten en accountplannen weet je langdurige en
duurzame relaties op te bouwen. Je weet jouw doelen en de KNLTB targets te realiseren.
Je beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding en je hebt minimaal vier jaar
commerciële (buitendienst) werkervaring. Uiteraard ben je een teamspeler en een actieve
(wedstrijd)tennisspeler.

De functie-eisen op een rij:
- Minimaal een afgeronde hbo-opleiding
- Zelfstarter, bouwer, beïnvloeder, resultaatgericht en proactief
- Uitstekende commerciële adviesvaardigheden
- Minimaal vier jaar werkervaring in een (commerciële) adviesfunctie
- Kennis van en affiniteit met tennissport/tennisverenigingen
- Wonend in of nabij het werkgebied
De KNLTB biedt
Een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden in een altijd sportieve topsportomgeving.
Daaronder valt onder andere een pensioensopbouw conform de CAO Sport. Uiteraard krijg je
een telefoon, laptop en een leaseauto.
Belangstelling?
Kijk voor meer informatie over de functie (inclusief uitgebreide functiebeschrijving) en de
organisatie op onze website www.knltb.nl. Daarnaast is informatie in te winnen bij de Manager
Verenigingsondersteuning Henk Schut, te bereiken op 088-130 26 89.
Voldoe je aan het gestelde profiel dan ontvangen we graag je sollicitatie inclusief cv. Solliciteren
kan per e-mail naar vacatures@knltb.nl t.a.v. Franck Helmonds.

De vacature blijft de gehele procedure openstaan, wij hanteren dan ook geen deadlines. Zolang
de vacature op onze site staat is het mogelijk om te solliciteren.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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