Vacature Teamleider Business Development / MKB Accountmanager (0,8-1 fte)
'Het leukste aan het werken als MKB Accountmanager is dat je
bij ondernemers in de keuken mee kan kijken. Dit inspireert
tot het zoeken en bieden van oplossingen die zij niet
voorhanden hebben, op het gebied van o.a. kennis/expertise,
netwerk of financiering. Het geeft veel voldoening om ze
daarna daadwerkelijk een groeistap te zien maken.'
– Thuan Trinh, MKB Accountmanager

Wil jij Flevolandse ondernemers helpen met innoveren, groeien en het verleggen van hun grenzen?
Horizon Flevoland is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, de provincie van de
vooruitgang waar ruimte is om te pionieren.
Wij ondersteunen Flevolandse ondernemers die willen groeien. Of je als ondernemer persoonlijk wil
groeien, op zoek bent naar een financiering, hulp nodig hebt bij het zetten van de volgende groeistap of
wanneer je internationale ambitie hebt. Samen verleggen wij grenzen.
Binnen het Team Business Development hebben we een vacature voor de combinatiefunctie van
Teamleider en MKB accountmanager (ongeveer 50/50). Een Teamleider bij Horizon heeft naast de
managementtaken ook altijd een inhoudelijke rol.
Hoe ziet je baan eruit?
Je hebt een zeer afwisselende functie in een dynamische en groeiende organisatie. Een
accountmanager benadert proactief nieuwe bedrijven, gaat bij ze op bezoek, haalt de vraag op en
vertaalt die naar concrete acties. Een accountmanager mkb:
1. verbindt ondernemers aan elkaar zodat zij elkaar verder kunnen helpen;
2. organiseert workshops over de thema’s die hij/zij ophaalt;
3. haalt de vraag op bij bedrijven en koppelt die aan de diensten van Horizon;
4. verwijst door naar instrumentarium van derden;
5. haalt informatie op over het ondernemersklimaat en koppelt die terug voor beleid.

Naast deze inhoudelijke functie zal je ook de rol vervullen van Teamleider. Het team Business
Development en programma’s bestaat op dit moment uit 6 medewerkers; de verwachting is dat dit het
komende jaar groeit met 5-10 nieuwe collega’s en dat hiermee het accent meer verschuift naar de rol
van teamleider. Het team heeft inhoudelijke specialisten op het terrein van Agro/Food, Maritiem,
Kennisvalorisatie, Innovatie, Circulair en MKB accountmanagers.

De Teamleider is verantwoordelijk voor:
1. het begeleiden van (nieuwe) medewerkers en het leidinggeven aan de medewerkers en hun
ontwikkeling;
2. de coördinatie van de werkzaamheden en de voortgang binnen het team (inclusief jaarplannen,
maandrapportages etc.);
3. de afstemming binnen het Teamleidersoverleg en synergie met de andere teams;
4. de uitvoering van de meerjaren strategie binnen het Team;
5. doorlopend verbeteren van processen en het doen van voorstellen voor meer synergie.
Wat verwachten we van je?
De ideale kandidaat voor deze functie voldoet aan de volgende eisen:
1. Je hebt minimaal 3 jaar accountmanagement ervaring (werving, beheer en ontwikkeling van je
accounts en kent de vraagstukken van hen/ondernemers);
2. Je hebt ervaring met en/of bent bekend met projectontwikkeling-, subsidie- en financieringstrajecten
(kan als aanvrager of aanbieder zijn);
3. Je bent een echte teamplayer die zijn teamdoelstelling kan realiseren in een dynamische
opbouwfase van een organisatie met interne en externe stakeholders;
4. Je bent daadkrachtig, hebt het vermogen besluitvormingen op managementniveau te beïnvloeden
zonder de inhoud uit ogen te verliezen;
5. Je snapt de dynamiek en weet hoe je je resultaten kan behalen met enerzijds je opdrachtgever
(Provincie) en anderzijds je bestuurder (Horizon);
6. HBO+/WO werk- en denkniveau met minimaal 3 jaar werkervaring in senior positie.
Wij bieden:
Een hardwerkend team waar ruimte is voor gezelligheid;
Een functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid;
Een organisatie waar gewerkt wordt aan topwerkgeverschap;
Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een moderne werkomgeving;
Combinatie van thuiswerken, bij klanten en op kantoor;
Directe impact op de regionale economie van Flevoland;
Een jaarcontract;
Salarisindicatie: € 3.918 - € 6.028 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring;
8,3% eindejaarsuitkering
25 vakantiedagen (+10 ‘bijkopen’);
Uitstekende en moderne secundaire arbeidsvoorwaarden met persoonlijk opleidingsbudget.
Solliciteren?
Herken jij je in de functie? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet via de website van Burger
Support.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

