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GEDREVEN SALES MET KENNIS VAN AV EN IT GEZOCHT! 

 
 
Ben jij de commerciële accountmanager die een goed klantencontact weet te 
onderhouden en uit te bouwen?  
 
Als sales bij ACS audiovisual solutions ben je verantwoordelijk voor het adviseren, 
onderhouden en  uitbouwen van de relatie met de klant. De business realiseer je door jouw 
kennis en ervaring van de markt, de klant en de oplossingen te bundelen. Je kunt de klant 
goed doorgronden en oplossingen bieden die positief bijdragen aan de wensen van de klant. 
Je bent vastberaden en zeer gedreven in de uitvoering hiervan.  
 
ACS audiovisual solutions 
 
ACS audiovisual solutions adviseert en faciliteert opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij 
de realisatie van audiovisuele – en IT oplossingen en volledige zalenbouw voor de 
(internationale) congres-, beurs- en vergadermarkt. 
 
Hiertoe beschikt ACS over een grote expertise, een breed assortiment van o.a. de meest 
moderne video-, licht- , geluid- en IT apparatuur, tot middelen ten behoeve van het bouwen 
van zalen. ACS beschikt over een deskundig team van circa 82 medewerkers en bestaat uit 6 
divisies: ACS Amsterdam, ACS Utrecht, ACS Avisco,  ACS Rotterdam, ACS Projects en 
Eventresult. 
 
Voor meer informatie: www.acsaudiovisual.com. 

 
Functieomschrijving 
 
 Je zal met name sales-  en accountmanagement inspanningen leveren om er voor 

te zorgen dat de klant voor  ACS audiovisual solutions kiest.  
 Je bent in staat om een klant aan je te binden door middel van opbouwen van een 

vertrouwensrelatie, waarbij een nadrukkelijke adviesfunctie zelfstandig moet kunnen 
worden uitgevoerd. 

 Je bent verantwoordelijk voor de volledige orderafhandeling waaronder: Contracten, 
facturen, overdrachtsdocumenten en zakelijke correspondentie.  

 
Profiel 
  
 Hbo niveau 
 Woonachtig binnen de Randstad 
 Kennis van de (internationale) congresmarkt 
 Commerciële teamspeler 
 Goede accountmanager 
 Zelfwerkzaam, enthousiast en inventief 
 Kennis van AV en/of IT   
 Geen 9 - 5 mentaliteit 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 Overtuigingskracht, adviesfunctie 
 Accuraat 
 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 
 
 

http://www.acsaudiovisual.com/


                                                                                                                                                          

2 

 
Wij bieden je een uitdagende functie, waarbij salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden 
concurrerend zijn. ACS audiovisual solutions biedt nieuwe medewerkers in eerste instantie 
een contract voor bepaalde tijd.            
 
Heb je interesse in een leuke en uitdagende functie en beschik je over de gevraagde kennis 
en kwaliteiten, richt dan een motiverende sollicitatiebrief voorzien van CV aan: 
 
ACS audiovisual solutions  
Yvette Verbrugge (HRM) 
y.verbrugge@acsaudiovisual.com  
 
of per post:  
Archangelkade 5 a-b 
1013 BE Amsterdam 
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