
Junior
Accountmanager

MBO Commercieel & Ondernemen

Verkoopgesprekken, onderhandelen of presenteren?
Voor jou als Junior Accountmanager is dat een eitje!

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig

Check de startdata van onze 
opleidingen op capabel.nl
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HOE PAK JE DIT AAN? 

In een groepje van 4 tot 6 personen lees je opdracht 1 

en 2. 

•   In opdracht 1 ga je onderzoeken welke stappen   

    er nodig zijn voor een verkoop. Bedenk eerst welke    

    stappen je moet doorlopen en daarna bedenk je welke  

    vaardigheden en kennis er nodig zijn per stap. 

•   Bij opdracht 2 beschrijf je een ( junior)    

    accountmanager met 10 steekwoorden. 

•   Bij opdracht 3 beantwoord je voor jezelf vragen.

De medewerker van Capabel laat enkele deelnemers aan 

het woord. Iedereen krijgt uiteraard de kans om zijn of 

haar vragen te stellen.

OPDRACHT 1: CASUS

Jij werkt als ( junior) accountmanager bij een bedrijf in 

energiebesparende diensten en producten in en rondom 

het huis. Je bent net begonnen en je wilt eerst eens een 

stappenplan maken welke onderdelen je allemaal moet 

doorlopen voordat een klantwens in vervulling kan gaan.

Junior Accountmanager
MBO Commercieel & Ondernemen

Als (Junior) Accountmanager doe je onderzoek naar de klant, het product en de markt. Ook leer je 

hoe je verkoopgesprekken kunt voeren en hoe je onderhandelt over prijs en voorwaarden. Offertes 

opstellen, relatiebeheer, bedrijfsadministratie en -economie komen ook voorbij tijdens deze opleiding 

tot ( junior) Accountmanager.

 

Je onderhoudt contacten met grote en belangrijke klanten. Je gaat ook op zoek naar nieuwe klanten. 

Je hebt contact met je klanten en gaat bij klanten op bezoek. Je informeert hen over de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van de diensten of producten die jouw bedrijf verkoopt. Dat doe je 

bijvoorbeeld in een presentatie. Je onderzoekt welke producten of diensten goed bij jouw klant 

passen.

Noteer welke stappen er nodig zijn van het vinden 

van een nieuwe klant (acquisitie) tot en met de 

afronding. Jouw taak als junior accountmanager 

is klaar als de klant zijn/haar offerte heeft 

getekend en jij deze offerte hebt doorgezet naar de 

productieafdeling.

Vul de tabel aan welke vaardigheden (kunnen) en 

kennis (weten) je nodig hebt bij iedere fase van het 

verkoopproces. Stem binnen het groepje af wie het 

schema (digitaal) invult. 

VaardighedenOnderdeel

Acquisitie

ONDERDELEN TE DOORLOPEN VOORDAT EEN VERKOOP ROND IS

Kennis

Doorzetten offerte naar 
productie
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OPDRACHT 2 ANTWOORD OPDRACHT 2

Plak alle samenvattingen in: https://www.jasondavies.com/

wordcloud/

Let hierbij op dat je alleen de woorden erin plakt en dat je 

rechts onderin One word per line aanvinkt. De website maakt 

dan een Word Cloud, deze kan je aan de groep laten zien 

door je scherm te delen of door de wordcloud op te slaan als 

afbeelding en te verzenden via de chat. Bespreek de Word 

Cloud met de klas. Geeft de Word Cloud een goed beeld van 

de opleiding? Hoe is je idee van het beroep verandert naar 

aanleiding van deze voorlichting?

Samenvatting:

•  Klantcontacten

•  Integer handelen

•  Communicatief sterk

•  Bedrijfsadministratie

•  Innovatie bijhouden

•  Relatiebeheer

•  Verkoopgesprekken

•  Onderhandelen

Vul in het tweede schema in welke 10 woorden, volgens 

jullie, een goede samenvatting vormen van de opleiding. 

Verstuur de 10 woorden via de chat naar de medewerker 

van de Capabel Onderwijs Groep. 

OPDRACHT 3: REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de opleiding  

 tot ( junior) Accountmanager volgen bij Capabel   

 Onderwijs denk je? Welke pluspunten zie je? Welke   

 minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?

ANTWOORD OPDRACHT 1

Laat 1 groepje beginnen met het presenteren van hun 

proces. Wanneer iets onduidelijk is vraag dan door 

wat de studenten er mee bedoelen. Laat de andere 

groepen het schema aanvullen, hoe meer stappen 

/ details, hoe beter. Maak zo samen de eerste tabel 

samen definitief. 

Geef ook aan dat er niet écht een volledig schema 

bestaat. Elk onderdeel bestaat immers weer uit 

meer onderdelen. Als voorbeeld kan Acquisitie 

weer opgesplitst worden in 1. Doelgroep bepalen 2. 

Communicatieplan maken inclusief communicatie 

kanalen 3. Communicatieplan uitvoeren 4. 

Opgehaalde klantcontacten beoordelen 5. 

Communicatieplan evalueren.  

Nummer Woord

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Management is nothing more than motivating other 
people.

https://www.jasondavies.com/wordcloud/  
https://www.jasondavies.com/wordcloud/  
https://www.jasondavies.com/wordcloud/  


MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Junior Accountmanager?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Junior Accountmanager
MBO Commercieel & Ondernemen

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig


