Bingel account manager
Bedrijfsdetails
Uitgeverij VAN IN is toonaangevend in de markt en speelt een belangrijke rol bij het helpen bereiken van ‘het onderwijs van
morgen’, waar gedifferentieerd onderwijs steeds belangrijker wordt. Daarom wordt blijvend geïnvesteerd in kwalitatieve content en
in digitale leerplatformen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

Functie
Je wordt het gezicht van Bingel, onderdeel van uitgeverij VAN IN voor zowel nieuwe als bestaande klanten in de regio Antwerpen,
Vlaams Brabant en Limburg. Je kunt probleemloos contacten leggen en je weet de behoeften van scholen en leerkrachten te
koppelen aan onze nieuwste digitale oplossingen voor planning, zorg- en evaluatiebeleid. Je biedt ondersteuning aan startende
gebruikers en weet door accurate begeleiding bestaande klanten te laten groeien. Scholen overtuigen om in te stappen op ons
uniek aanbod is de kern van je functie. Je contacten op scholen bestaan uit zowel directies als leerkrachten tot ICT-coördinatoren.
Je weet ieder contact op niveau en behoefte aan te spreken en te ondersteunen.

Profiel












Human connection – Beschik jij over sterke sociale en communicatieve vaardigheden? Ben je een netwerker die graag relaties aangaat,
onderhoudt en uitbreidt?
Commercial attitude – Kun je de wensen van de klant identificeren en omzetten naar kansen?
Personality – Typeren nieuwsgierigheid, dynamiek en energie jou?
School rocks – Is je school achterlaten het moeilijkste wat je ooit al hebt moeten doen en heb je nog steeds affiniteit met het onderwijs?
Go hard or go home – Is een nine-to-five mentaliteit niets voor jou?
Digitale duizendpoot – Heb je een grote interesse voor nieuwe ICT-ontwikkelingen en hun toepassing in het onderwijs? Kun je vlot
overweg met de gebruikelijke tools en devices?
On the road – Wil je werken in het Oosten van het land? En ben je bereid om occasioneel in de andere Vlaamse provincies je collega’s bij te
staan?
Wat zit er in je boekentas? – Heb je minimaal een bachelor diploma en 5 jaar relevante werkervaring in het (basis)onderwijs, ICT- skills
die een stuk verder gaan dan de klassieke kennis van de courante toepassingen en een commerciële ervaring of goede feeling ervoor?

Aanbod
Je werkt in een groeiende afdeling binnen een sterk veranderende omgeving waar leren centraal staat en waar je volop kansen
krijgt om je talenten te ontplooien. De digitale componenten winnen jaar na jaar aan belang in de oplossingen die we aan klanten
aanbieden. Je mag rekenen op een motiverende verloning, aangevuld met extralegale voordelen zoals een bedrijfwagen.
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