
Accountmanager BE 
Verantwoordelijkheden
Als accountmanager bij Nobscot, ben je een ambassadeur 
van hedendaagse spaaracties voor zelfstandige retailers 
in de Belgische markt. Naast het onderhouden van 
klantenrelaties, slaag je er in opportuniteiten te identificeren 
en schrikt prospectie je niet af. Door in te spelen op de 
behoeften van de klant, boost je de verkoop in jouw regio. Je 
communiceert proactief en kan probleemoplossend denken. 
Je staat in nauw contact met je collega’s van het back 
office team in ons kantoor te Oostrozebeke en rapporteert 
rechtstreeks aan de General Manager.

Nobscot verwacht
Jouw werk heeft een onmiddellijke impact op de groeicijfers 
en wij verwachten de volgende eigenschappen om een 
succesvol resultaat te kunnen neerzetten:

• Je hebt een bachelordiploma binnen een economische 
of marketing gerelateerde richting of gelijkwaardig door 
ervaring.

• Je beschikt over een commerciële flair en bezit goede 
sociale vaardigheden.

• Je bent niet afgeschrikt om te prospecteren of te 
onderhandelen.

• Je neemt ownership over jouw regio.

• Verplaatsingen en overnachtingen schrikken je niet af.

• Je spreekt vloeiend Nederlands en Frans.

• Ervaring in de retailsector is mooi meegenomen.

We bieden jou
• Een geweldige kans om jezelf verder te ontwikkelen in een 

inspirerende omgeving.

• Een organisatie waar ruimte is voor initiatief.

• Een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen.

• Een toffe werksfeer en een top team aan collega’s met de 
drive om Nobscot te laten groeien.

Ben jij de geknipte persoon voor deze functie?  
Stuur je CV naar hr@nobscot.eu

Als Belgisch familiebedrijf groeide Nobscot snel uit 
tot dé partner voor hedendaagse, aantrekkelijke en 
rendabele getrouwheidsprogramma’s. Het Nobscot 
team is voortdurend bezig met de ontwikkeling van 
hedendaagse collecties met innovatieve producten. Dankzij 
die spaaracties kunnen retailers over heel Europa hun 
loyale klanten belonen met kwalitatieve items en kunnen 
we het koopgedrag van consumenten beïnvloeden. 
Onze klantenportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit 
supermarktorganisaties en benzinemaatschappijen.
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Stationsstraat 163 B-8780 Oostrozebeke  
T +32 (0)56 31 13 58 


