
 
 
 
SIMPoint is een van de marktleiders in Nederland op het gebied van Internet of Things en heeft meer 
dan 20 jaar ervaring op dit gebied. Internet of Things oftewel het draadloos uitwisselen van data tussen 
een IT infrastructuur en een specifiek apparaat, ongeacht waar deze zich bevindt. Hiermee realiseert 
men snellere informatievoorziening waarbij op afstand voor bepaalde actie kan worden gezorgd. 
Overzichtelijk, real-time en efficiënt. Met de diverse connectiviteitsvormen en bijbehorende 
monitorings-platformen kan SIMPoint zijn klanten hierin optimaal faciliteren.  
 
Enkele voorbeelden van toepassingen waarbij de diensten van Simpoint worden gebruikt: 
 
• Boardcomputers (Voertuigvolgsystemen) 
• Beveiligingsapparatuur (Extra lijn naar meldkamer) 
• Water-, gas- en elektriciteitsmeters (Doorgeven van meterstanden) 
• Watergemalen (Controleren en bedienen hiervan) 
• Drank- en snoepautomaten (Automatisch signaal tbv bevoorrading) 
• Mobiele pin- en betaalterminals (Secured lines) 
• Verlichting- en verwarmingsapparatuur (Bediening hiervan) 
 
Om onze groei en ambities te verwezenlijken zoeken wij voor de commerciële afdeling een : 
 

Junior Accountmanager (Full Time) 
 
Als Accountmanager ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen en onderhouden van relaties. De 
nadruk ligt hierbij op ‘new sales’. Je bent gedreven, ambitieus en doortastend om de gestelde doelen te 
behalen. Je vult je eigen agenda, voornamelijk met koude acquisitie, reist Nederland door en bent een 
commercieel wonder. Hierbij is affiniteit voor Internet of Things een pré. 
 
Je werkt samen met collega’s om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Je voert het commercieel 
beleid van de organisatie uit. Je stelt offertes op en voert ook telefonisch commerciële gesprekken 
(inkomend en uitgaand). 
 
De Accountmanager bij SIMPoint is binnen de organisatie een belangrijke schakel in de communicatie 
en afspraken met de klant. Hij/zij denkt continue mee met organisaties en signaleert klantbehoeften en 
marktontwikkelingen. 
 
Wij bieden: 

• Een groeiend, dynamisch en enthousiast bedrijf dat actief aan haar ambities werkt in een snel 
veranderende en groeiende markt; 

• Een functie met veel vrijheid waarbij resultaat telt; 
• Een marktconform basissalaris, afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau; 
• Een uitstekende bonusregeling; 
• Een uitdagende functie waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen; 
• Enthousiaste collega’s en een prettige, collegiale sfeer; 

 
Geïnteresseerd? Mail dan je CV en motivatie naar Jaleesa van Gijn (Jaleesa.van.gijn@SIMPoint.com). 


