
 
 
IVIO@School streeft ernaar dat ieder leerling onderwijs volgt. Voor veel leerlingen binnen het V(S)O 
of thuiszittende leerlingen wordt dat mogelijk gemaakt middels het afstandsonderwijs van 
IVIO@School.  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 

Accountmanager buitendienst 
   
Wat ga je doen? 
In de functie van accountmanager ben je allereerst verantwoordelijk voor jouw eigen 
klantenportefeuille. Hiervoor ben je dagelijks op pad voor afspraken bij opdrachtgevers en prospects 
die je zelf hebt ingepland. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in de markt en anticipeer je hierop.  
 

• Je adviseert en denkt mee met onze relaties hoe ze onze programma’s zo optimaal mogelijk 
kunnen inzetten 

• Je denkt in kansen, oplossingen en mogelijkheden 

• Jouw proactieve houding zorgt ervoor dat ons netwerk van samenwerkende scholen verder 
wordt uitgebreid.  

 
Op onze beurt geven wij jou de ruimte om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van 
opleidingstrajecten of trainingen. 
 
Wie ben jij? 

• Jij wilt impact maken binnen het onderwijs en doet dit met een commerciële instelling.  

• Je bezit een HBO werk- en denkniveau. 

• Je bezit uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Ervaring en affiniteit met sales op het gebied van onderwijs is een pré. 

• Je bent bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar.  
 

Dit bieden we jou! 
IVIO@School is een onderwijsbedrijf met een maatschappelijke invulling. Ons team is jong, 
dynamisch, met diverse expertises en onderhoudt een leuke groep klantrelaties.  
Voordelen van het werken bij IVIO@School: 
 

• Een betekenisvolle baan binnen een jong en ambitieus team van professionals. 

• Marktconform salaris en winstdeling. 

• 29 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband). 

• Pensioenvoorziening en collectieve zorgverzekering. 

• Een platte en transparante bedrijfscultuur. 

• Ruimte voor eigen ontwikkeling en ruime mogelijkheden voor professionalisering door het 
volgen van opleidingen en trainingen. 

• De beschikking over een leaseauto, tablet en telefoon. 

Solliciteren? 
Interesse in deze uitdagende baan? Stuur je motivatie en cv via onderstaande link. Wil je meer 
Informatie? Bel met Ilona Oud (Algemeen Manager IVIO@School, 06-23922968 en kijk ook even op 
www.ivioschool.nl.  

http://www.ivioschool.nl/

