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VACATURE 
Intern Account Manager ELS 

Date: 1 juli 2017 
Business Line: 
Position: 

IBL Equipment and Logistics Solutions (ELS) 
Intern Account Manager ELS 

  
  
BNP Paribas Leasing Solutions 

 
BNP Paribas Leasing Solutions is actief op de zakelijke Nederlandse markt en maakt onderdeel uit van 
de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions richt zich op financiële- en operationele lease 
activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en internationale partners (vendorlease). De International 
Business Line Equipment & Logistic Solutions (ELS) richt zich op leasing van bedrijfsmiddelen in de 
volgende 4 strategische markten: 1) agrarische markt, 2) grondverzet- en bouw, 3) interne logistiek 
(vorkheftrucks) en 4) transport. 

 
Functie:  
De Intern Account Manager ELS heeft als doel het managen en ontwikkelen van een portefeuille van 
relatief kleinere partners met een standaard lichte (eenvoudige) leaseovereenkomst. De Intern Account 
Manager ELS is verantwoordelijk voor het realiseren van vooraf gestelde targets, is volledig lid van het 
Accountmanagement Team maar heeft beperkte werkzaamheden buiten kantoor.  

 
 

 Je zorgt voor het behalen van vastgestelde commerciële – en financiële doelstellingen 
 

 Je hebt periodiek telefonisch overleg met de klant  
 

 Je initieert deals en voert deals door in de systemen van BNP Paribas Leasing Solutions 
 

 Je bent beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van vendoren via email of telefoon  
 

 Je ondersteunt de vendoren in de onderhandelingen met hun klant  
 

 Je ontwikkelt samen met Head of Sales ELS marktgerichte acties richting vendoren. 
 

 Je bent actief in telefonische acquisities van vendoren in samenwerking met het Sales team 
 

 Je ontwikkelt en onderhoudt een dealer prospect list 
 

 Je ontwikkelt en faciliteert trainingen voor dealers / vendoren 
 

 Je bent verantwoordelijk voor het upgraden van bestaande partnerships naar een hoger  
      segment op basis van segmentatiecriteria 
 

 Als lid van het Accountmanagement Team neem je deel aan werkoverleg, je vervult hierin een  
      actieve rol en draagt initiatieven en agendapunten aan 
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Opleiding, ervaring en competenties: 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding, met als studierichting bedrijfseconomie, commerciële 
economie, bank- en verzekeringswezen of rechten. Bij voorkeur aangevuld met NIBE 
cursussen als Zakelijke Kredietverlening 
 

 Je bent commercieel en empatisch ingesteld, luistervaardig en bent in staat koopsignalen te 
onderkennen 
 

 Je beschikt over een analytisch denkvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden  
 

 Je weet vertrouwen te winnen en kan commercieel onderhandelen 
 

 Je bent creatief in het uitwerken van oplossingen 
 

 Je kunt zelfstandig werken binnen een team 
 

 Naast Nederlands, heb je een uitstekende beheersing van Engels in woord en geschrift,  
 

 Je hebt een zeer gedegen kennis van de nieuwste versies van Windows (Excel, Word, 
Access, Powerpoint ….) 
 

 Je hebt aantoonbare ervaring in de telefonische verkoop, bij voorkeur in de Agrarische sector 
 

 BNP Paribas heeft de ambitie om haar medewerkers volledig paperless te laten werken, dit 
houdt in dat je in staat bent om zelf digitaal te werken en om kunt gaan met de transformatie 
naar digitaal werken 

 
 

 
 

 Overig: 

 
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
 
Voor nadere informatie kun je terecht bij Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing Solutions 
Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.  

 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Dennis Heideman, Head of 
Sales ELS bij BNP Paribas Leasing Solutions Nederland tel. tel. +31 (0) 73 - 63 99 422  

 
Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 31 juli 2017 a.s. sturen naar;  

 Postbus 2375, 5202 CJ, ’s-Hertogenbosch (ter attentie van Rob Schreuder) 

 Of e-mail naar :   rob.schreuder@bnpparibas.com  
 
 

De sollicitatiegesprekken vinden op korte termijn plaats. 
 

 


