
 
 

Koninklijke CBM, brancheorganisatie voor interieurbouw en meubelindustrie, is per direct op zoek naar 

een 

 

accountmanager relatiebeheer (m/v) 
 

Functieomschrijving 

Je bent verantwoordelijk voor de ledenwerving van CBM en je weet als geen ander wat er speelt in de 

branche. Als commercieel talent ben je in staat de toegevoegde waarde van het lidmaatschap over te 

brengen en op die manier leden te werven. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een op de leden 

toegesneden relatiebeheer en ben je het eerste aanspreekpunt voor de groep Jong Management (JM) 

binnen CBM.  

 
Taken en verantwoordelijkheden 

- Je ontwikkelt (online) wervingscampagnes, bezoekt bedrijven en zorgt voor een continue 

instroom van nieuwe bedrijven en start-ups. 

- Je weet concrete targets te formuleren en te halen. 

- Je coördineert het relatiebeheer en communiceert met je collega’s over relevante trends en 

ontwikkelingen in de branche en bij (individuele) leden. 

- Je ondersteunt het JM-bestuur, voert zelfstandig alle noodzakelijke activiteit uit, organiseert JM-

events en werft nieuwe JM-leden. 

- Je organiseert in samenwerking met de manager communicatie aansprekende en inspirerende 

events en netwerkbijeenkomsten voor CBM-leden. 

- Je voert je werkzaamheden uit in teamverband en legt verantwoording af aan de directeur.  
 

Functie-eisen 

Wij zoeken een resultaat- en klantgerichte man of vrouw, met een afgeronde commerciële HBO/WO-

opleiding en tenminste 3 jaar passende werkervaring. Daarnaast beschik je over de volgende 

competenties: 

- commercieel talent; 

- creativiteit, klantgerichtheid en dienstvaardigheid; 

- communicatieve en sociale vaardigheden;  

- organisatorische vaardigheden en probleemoplossend vermogen; 

- onderhandelings- en overtuigingskracht; 

- samenwerken in teamverband; 

- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

- flexibiliteit en stressbestendigheid; 

- integer, kritisch en accuraat kunnen zijn. 

 
Bedrijfsprofiel 

Koninklijke CBM, brancheorganisatie voor interieurbouw en meubelindustrie, behartigt als business 

partner de belangen van haar leden en zet zich actief in voor een sterke creatieve maakindustrie voor 

wonen en werken. CBM heeft ongeveer 500 leden, verdeeld over de secties woonmeubel, 

interieurbouw en toelevering. De collectieve en individuele dienstverlening aan de leden wordt 

verzorgd door een compact en slagvaardig team van 19 medewerkers. Het kantoor is gevestigd op 

een mooie plek in Haarlem.  

 
Arbeidsvoorwaarden 

In overleg is de functie fulltime (5 dagen) of parttime (4 dagen) in te vullen. De aanstelling is in eerste 

instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt dit omgezet in een vast dienstverband. Het 

salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring en ligt tussen € 2.750,- en  

€ 4.000,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn 

marktconform. 

  

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatie en CV aan Kees Hoogendijk (directeur) 

hoogendijk@cbm.nl. Voor meer informatie over de functie kun je hem bellen op tel. 023-5158800. In 

week 17 zijn de eerste gesprekken.   
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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