
	
	

	

 
 
Dichtbij, betrokken en betrouwbaar!  
De kernwaarden van Becs IT Services. Voel jij je daartoe aangetrokken, en wil je 
bijdragen aan de verdere groei van onze organisatie, dan ben jij mogelijk onze nieuwe 
 

 
Jr. Accountmanager / IT adviseur 

 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een ambitieuze persoonlijkheid, welke 
commercieel en klantgericht is ingesteld. Wij bieden jou de mogelijkheid om te groeien in 
je commerciële kwaliteiten binnen een gedreven en plezierig samenwerkend team met 
diverse kwaliteiten. 
 
Werkzaamheden: 

 Opstellen van acquisitieplan samen met Sr. Accountmanager; 
 Actief benaderen van prospects en bestaande klanten om deze aan je te binden 

en hen te voorzien van een passend advies; 
 Telefonisch en e-mailcontact met klanten naar aanleiding van offerte-aanvragen; 
 Klanten adviseren bij aankoopvraagstukken; 
 Zorgdragen voor het maken en bewaken van offertes en overeenkomsten; 
 Invoeren en bewaken van verkooporders; 
 Ondersteunende werkzaamheden voor de Sr. Account Manager. 

 
Functie-eisen: 

 Goede communicatieve en commerciële vaardigheden; 
 Aantoonbare affiniteit met ICT; 
 Minimaal MBO werk- en denkniveau; 
 Bij voorkeur ca. 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in B2B-sales; 
 Zelfstandig en gestructureerd kunnen werken; 
 Ervaring met Outlook, Word en Excel; 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal. Engels is een pré; 
 Praktisch ingesteld, flexibel, efficiënt, integer, gedreven en klantgericht; 
 Teamplayer mentaliteit. 

 
Wij bieden: 

 Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Jong en dynamisch bedrijf, waar je jouw commerciële werkervaring verder kunt 

vormgeven; 
 Fulltime functie van 40 uur. 

 
 
 
Wie zijn wij? 
Becs IT Services is een service gerichte IT-dienstverlener op gebied van IT-infrastructuur 
diensten, clouddiensten en VoIP-oplossingen. Wij zijn, inmiddels ruim 30 jaar, betrokken 
bij onze klanten en proberen steeds met onze klanten mee te denken. De klant mag van 
ons verwachten dat wij een onafhankelijk en passend advies geven en dat wij de 
kwaliteit leveren die de klant in staat stelt zijn onderneming succesvol te laten groeien. 
Dit alles voor een langdurige relatie. Betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons 
hoog in het vaandel. Zowel naar onze medewerkers als naar onze zeer gewaardeerde 
klanten. Continuïteit en dienstbaarheid, maar altijd dichtbij!  



	
	

	

Becs IT Services heeft ca. 25 medewerkers en kantoren in Weert en Maastricht-Airport 
van waaruit we voornamelijk werken voor klanten in Limburg en Zuidoost-Brabant. 
Om onze dienstverlening minimaal op niveau te houden vragen wij van onze 
medewerkers en toekomstige collega’s proactiviteit, leergierigheid, betrokkenheid en de 
gedrevenheid om het verschil te maken. Goede communicatieve vaardigheden en een 
gezonde dosis humor zijn daarnaast essentieel om een goed contact tot stand te 
brengen. 
 
Interesse? 
 
Voor meer informatie neem je contact op met Wout Schoenmaekers via 0495 456 420 of 
via 06-389 14 709. Je sollicitatie ontvangen we graag via Wout.Schoenmaekers@becs.nl. 
 
Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij je graag naar www.becs.nl. 
 
 


