Ben jij in staat om van een lead een deal te maken? Heb jij de verbindende vaardigheden
om met clubs afspraken te maken rondom ledenwerving? Lees dan snel verder. De JBN is
per direct op zoek naar een

Senior accountmanager club
(schaal 8, 12 uur per week)
Regio West-Nederland
In deze functie ligt de groei van de JBN mede in jouw handen. Jij bent de verbinder tussen
de clubs en JBN. Je trekt letterlijk het land in en gaat in gesprek met verenigingsbesturen,
(club)eigenaren en leraren. Vragen en ervaringen worden direct door jou gesignaleerd en
je maakt producten en diensten van de bond zichtbaar en vindbaar voor clubs en haar
leden. Jij zorgt voor het op maat maken van standaard producten om clubs te informeren
en te faciliteren. Met een zelfstandige en flexibele werkhouding werk je doelgericht naar
het aanmelden van JBN leden door clubs. Je rapporteert aan de coördinator
sportparticipatie.
Wat vragen wij?
- HBO werk- en denkniveau;
- klant- en resultaatgericht (‘deal-maken’);
- commerciële vaardigheden (ondernemerschap);
- realiseren van groei middels sterke onderhandelingsvaardigheden;
- goede communicatieve vaardigheden;
- flexibele werkhouding;
- affiniteit met de budowereld is een pré.
Wat bieden wij?
- een flexibele functie waarin elke dag anders is;
- ruimte voor inbreng van eigen ideeën;
- een passend salaris (schaal 8 conform de CAO Sport);
- een organisatie in de sport die zich kenmerkt door betrokkenheid en een
informele cultuur;
- een dienstverband voor 12 uur, in eerste instantie tot 31 december 2019. Bij
succes is een verlenging van het contract mogelijk.
Over ons
Judo Bond Nederland is dé sportbond voor judo, jiujitsu en aikido. De JBN initieert en
realiseert zodat anderen zich kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de budosport. Bij
de JBN zijn ruim 650 sportscholen en verenigingen aangesloten. De JBN is een olympische
bond en behoort tot de top 10 topsportbonden in Nederland.
Met een enthousiast en gedreven team aan collega’s, sporters en vrijwilligers zetten wij
ons bij de JBN elke dag weer in voor de sport. Wij vinden het belangrijk dat anderen zich
kunnen ontwikkelen en plezier beleven aan de sport. Wij werken hard met elkaar, maar
wel in een gezellige en informele sfeer.
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Kom jij ons sportparticipatie team versterken?
Reageer dan nu! Stuur jouw enthousiaste motivatiebrief met CV voor 10 mei a.s. naar
vacature@jbn.nl. Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Benny van
den Broek, coördinator sportparticipatie, via b.vandenbroek@jbn.nl.
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