
 

 

VACATURE: Adviseur Projectinrichting m/v 

Over AtmR 
Onze naam zegt het al AtmR “Advies tot en met Realisatie”. Met deze ontzorgende formule is onze 
organisatie uitgegroeid tot regionaal marktleider. Wij staan voor een breed en diep assortiment, 
zowel in projectinrichting, audiovisuele oplossingen, kantoorbenodigdheden, documentsystemen en 
relatiegeschenken. Met sterke merken en scherpe prijzen. Maar ook met een persoonlijke, bevlogen 
en vernieuwende benadering op alles wat met een plezierig en efficiënt  kantoor te maken heeft. Van 
een plek om geconcentreerd te werken tot een ruimte om samen te ontspannen. Van technieken om 
informatiestromen te automatiseren tot oplossingen om de visie van de opdrachtgever helder te 
presenteren. Door constante groei zijn we op zoek naar uitbreiding van ons verkoopteam. 
 
Wat ga je doen 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het genereren van nieuwe business in de Achterhoek, je 
standplaats is Doetinchem. Door je actief in de markt te bewegen, te netwerken en door actieve 
acquisitie zorg je voor het opbouwen van je eigen klanten portefeuille. Je maakt accountplannen, 
stelt doelen en zorgt voor het behalen van je doelstellingen. Je zorgt ervoor dat afspraken met 
(potentiële) klanten goed vastgelegd worden en offertes volg je enthousiast op. Je zorgt voor een 
nauwkeurige verslaglegging van je activiteiten en zorgt dat data goed verwerkt wordt in ons CRM 
systeem.  
 
Wie zoeken wij 
Wij zoeken een gedreven accountmanager new business met bewezen commerciële, projectmatige 
werkervaring. Recente kennis van onze branche is een pré. Je bent representatief, communicatief 
vaardig, een commerciële denker, een netwerker pur sang en een sprankelende persoonlijkheid. Je 
vindt het leuk om je tanden ergens in te zetten en je hoeft niet aangespoord te worden om de markt 
professioneel te bewerken.   
 
Wat bieden wij 
Een fulltime functie bij een dynamische, groeiende organisatie waar het tonen van eigen initiatief, 
zelfstandigheid en meedenken zeer gewaardeerd wordt. AtmR is een organisatie met een informele, 
platte organisatiestructuur, waar deuren open staan en waar we als team samen het werk 
verrichten. We bieden marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Hoe kun je solliciteren: 

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature omdat je vergelijkbare projectervaring meebrengt en ons 
team kunt verrijken met jouw kennis? Of ben jij die commerciële HBO-er die op zoek is naar een 
toffe, allround functie om je carrière te starten?  In beide gevallen zijn wij zeer geïnteresseerd om 
kennis met jou te maken. Vertel ons waarom je bij ons wilt komen werken! We zien jouw sollicitatie 
graag verschijnen!  
 

We ontvangen je CV en motivatie t.a.v. Marijn Nieuwenhuis graag via vacature@atmr.nl.  
 
Meer informatie over AtmR vind je op onze website www.atmr.nl. 
 

-Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld- 

mailto:vacature@atmr.nl
http://www.atmr.nl/

