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Accountmanager (M/V) 
 
 
Public Space Management Services (PSMS), onderdeel van de Roxit Groep, richt 
zich op ICT dienstverlening met betrekking tot het kabels en leidingen ketenproces 
voor vergunningverlenende instanties zoals gemeenten, waterschappen, provincies 
en netbeheerders en aannemers.  
 
Dit doen wij met ons product portfolio bestaande uit het MOOR Platform® en WoW 
Portaal®, dat de regie, transparantie, efficiency en samenwerking in de kabels en 
leidingen keten volledig ondersteunt. Zowel MOOR als WoW zijn unieke en 
vernieuwende oplossingen. 
 
PSMS is een innovatieve en ondernemende organisatie, die blijft investeren in 
(nieuwe) producten, diensten, kennis en mensen om mee te groeien met de 
ambities van onze klanten en partners. 
 
Is commercie en relatiegerichtheid voor jou een tweede zintuig? Word dan onze   
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Functie 
Onze commerciële filosofie is om samen met onze (toekomstige) klanten een 
langdurige en tevreden relatie op te bouwen, waarbij wij ons kwalitatieve en 
innovatieve productportfolio willen uitbreiden en implementeren. 
 
Voor deze ambitie zijn wij op zoek naar een gedreven en ondernemende 
Accountmanager die ons team komt versterken en nieuwe producten succesvol in 
de markt kan zetten bij zowel onze bestaande als nieuwe klanten, waaronder 
gemeenten, waterschappen en provincies. 
 

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een commerciële Accountmanager die bestaande en nieuwe 
relaties aan zich weet te binden en een scherpe antenne heeft voor verkoopkansen. 
Hij of zij vertaalt commerciële targets naar accountplannen en realiseert deze met 
een gezonde dosis ambitie en daadkracht. Dit commercieel talent zal rapporteren 
aan de Salesmanager MOOR Platform®.  
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Wat vragen wij van jou? 
• een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau en enkele jaren ervaring 

in een commerciële functie; 
• een creatieve verkoopmentaliteit die 100% gaat voor commercieel succes 

en in staat is deals te closen; 
• gewend om procesmatig ‘on-target’ te werken en in staat om gesignaleerde 

kansen om te zetten in concrete acties die resulteren in omzet; 
• affiniteit met gemeenten en/of andere instanties op het terrein van civiele 

techniek, openbare ruimte en/of informatisering is een pré; 
• aantoonbare affiniteit met en ervaring in technische en innovatieve SaaS 

producten; 
• relatiegericht en prettig in de omgang met zowel opdrachtgevers als 

collega’s; 
• in staat om zelfstandig klantvraagstukken om te zetten in een schriftelijk 

voorstel; 
• kunnen communiceren op verschillende niveaus in een organisatie; 
• een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 
 

Cultuur 
Werken voor PSMS betekent onderdeel worden van een ondernemende club 
mensen, die handelen met daadkracht en een hands-on en no-nonsense mentaliteit 
hebben. PSMS is een informele organisatie die investeert in haar diensten, (nieuwe) 
producten, klanten, kennis en mensen. Wij zoeken mensen die verbindend, 
oplossend, doelgericht, verrassend en grondig te werk gaan. 
 

Wat bieden wij? 
Een innovatieve en ondernemende organisatie, waarin commerciële talenten 
kunnen excelleren. Daarnaast biedt PSMS goede arbeidsvoorwaarden met een 
aantrekkelijke variabele component bij succesvol functioneren.  
 
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? Stuur dan jouw CV en motivatie aan pz@moorwerkt.nl. Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met Ruben Vlek, bereikbaar via 
088-23 44 700.  
 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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