
ACCOUNT MANAGER 
Your Wishes 

 
 
Your Wishes groeit! Daarom zijn wij op zoek naar een Account Manager die ons team 
komt versterken. 
 
Your Wishes is een jong en snelgroeiend lifestylemerk, met lieve maar ook stoere 
producten voor de kleintjes waar de hipste mommy’s terecht kunnen. Ons assortiment 
wordt verkocht via onze eigen website maar ook via onze wholesale kanalen zoals 
retailers, winkeliers en e-tailers. Ons newborn, baby, kids- en lifestylemerk bevat 
collecties die met passie worden ontworpen vanuit het Your Wishes HQ. Kwaliteit en 
exclusiviteit staan hierbij voorop. Check www.yourwishes.nl voor een blik op onze 
huidige collecties. 
 
Binnen deze veelzijdige en zelfstandige functie adviseer je onze klanten en 
vertegenwoordig je ons merk bij de huidige + toekomstige verkooppunten en zorgt 
hiermee voor groei in de omzet én ons klantenbestand. En daar krijg je net als wij 
energie van!  
Je werkt vooral nauw samen met je collega Accountmanager(s) en ons team  
Klantenservice, maar zeker ook met de rest van het bedrijf. Jouw primaire focus ligt 
hierbij op het presenteren van de nieuwste collecties (waar je ook invloed op hebt) 
aan onze klanten en prospects. Samen met je sales collega’s professionaliseer en 
verbeter je de huidige verkoopprocessen en draag je zodoende bij aan de groei van 
het hele bedrijf. 
 
 
Werkzaamheden 
 

• Verantwoordelijk voor de pre sale en directe verkoop in de Benelux 
• Plaatsen van (nieuwe) orders en het monitoren van lopende orders 
• Afspraken maken en bezoeken van klanten  
• Actief acquireren van nieuwe accounts 
• Creëren van (verkoop) rapportages en analyses 
• Monitoren van de doorverkoop en voorraden 
• Deelnemen en voorbereiden van beurzen of events  

 
 
Functie-eisen 
 

• HBO werk- en denkniveau; 
• Minimaal 6 jaar sales ervaring in de (baby- en/of kinder-) modebranche; 
• Kennis van en affiniteit met de laatste trends op het gebied van baby- en 

kinderkleding;  
• Passievol want je houdt van je vak en voelt je Your Wishes ambassadeur  
• Resultaatgericht en commercieel maar gericht op lange termijn relaties; 
• Daadkrachtig, hands-on en pro-actief; 
• Flexibele instelling, geen 9 tot 5 mentaliteit en een teamplayer; 
• Communicatief en sociaal vaardig;  
• Nederlands en Engels, zowel schriftelijk als mondeling. Duits of Frans zijn een pré 

in verband met onze internationale groei; 



• Ervaren gebruiker van MS Office, met name Excel; 
• Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week; 
• In het bezit van rijbewijs B. 

 
 
Wat bieden wij? 

• Een veelzijdige, leerzame en zelfstandige werkplek   
• Een informele werkomgeving waar jouw inzet wordt gewaardeerd 
• Een marktconform salaris, een auto, Macbook en iPhone 
• Leuke collega’s en een prettige en stimuleerde werkomgeving 

 
Werklocatie 
Goirle, omgeving Tilburg. Je woongebied is niet relevant voor de functie. 
 
Interesse in de vacature Account Manager? 
Wil jij graag ons team komen versterken en ben jij op korte termijn beschikbaar? Mail 
dan nu je CV met pasfoto en motivatie naar info@yourwishes.nl 
 


