Wil jij, net als wij, het onderwijs
vernieuwen? Dat kan!

Muiswerk Educatief is de meest innovatieve uitgever en ontwikkelaar van online educatief
lesmateriaal. Elke dag werken wij met het team aan het verwezenlijken van onze missie: iedere
leerling slim laten groeien in rekenen en taal. Onze software zit vol slimmigheden die de leerling
uitdagen, volgen, helpen, motiveren en ontwikkelen. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en
instellingen de online leermiddelen Muiswerk Online, Flexi of Numo. In het vo blijkt Numo een
enorme hit en we hebben de ambitie om ook de studenten in het mbo slim te laten groeien met dit
aantrekkelijke leermiddel.

VACATURE

ACCOUNTMANAGER MBO
(40U P/W)

JIJ...

WAT GA JE DOEN?

•

hebt HBO/WO werk- en denkniveau;

•

hebt minimaal twee jaar werkervaring
als accountmanager in de mbo-markt;

•

hebt een stevig netwerk in het mbo;

Jouw belangrijkste uitdaging is om de
interesse te wekken van nieuwe klanten in
het mbo en die interesse om te zetten in
concrete resultaten. Je werkzaamheden
bestaan onder andere uit:

•

je weet in de complexe wereld van
inkopers en stakeholders je weg te
vinden;

•

contact leggen met docenten
en afspraken maken voor
kennismakingsgesprekken;

•

bent een echte doorzetter, jij regelt
het hoe dan ook;

•

productpresentaties geven op
scholen, beurzen en congressen;

•

bent goed in koude en warme
acquisitie;

•

•

krijgt een kick van het behalen van
resultaten;

de wensen van docenten bespreken
en voorstellen schrijven die hierbij
aansluiten;

•

•

en het belangrijkste: je bent een
bevlogen onderwijsliefhebber die in
staat is een ‘misschien’ in een ‘ja’ te
veranderen.

op de hoogte blijven van
ontwikkelingen in de markt en je
collega’s hierin meenemen.

WAT KRIJG JE DAARVOOR TERUG?
•

Ambitieuze collega’s waarmee je samen
werkt aan iets groots, iets wat er toe
doet;

•

de kans om onze missie nog beter
invulling te geven: iedere leerling slim
laten groeien in rekenen en talen;

•

de mogelijkheid om hybride te werken:
deels op kantoor en thuis;

•

de ruimte om jezelf te ontwikkelen via
onder meer opleidingen en seminars;

•

gunstige arbeidsvoorwaarden,
pensioenregeling, een lease-auto en een
passende beloning voor jouw inzet.

INTERESSE?
Stuur een e-mail met je motivatie naar
Annelies Blom: annelies@muiswerk.nl.
Sluitingsdatum: 15 oktober 2021. Muiswerk
Educatief is gevestigd in Uithoorn (aan de
Amstel).

