
 

VACATURE:     

Bedrijf:   BHV-Oefencentrum / Meijer & Van Dam Bedrijfsveiligheid  
Geplaatst op:   10-02-2021 
Standplaats:  Beverwijk 

 
Even voorstellen: 
Meijer & Van Dam Bedrijfsveiligheid, o.a. handelend onder de merknaam BHV-OEFENCENTRUM is een 
snelgroeiende dienstverlenende organisatie, welke zich richt op het adviseren, opleiden en trainen van 
bedrijven en hun medewerkers op gebied van bedrijfsveiligheid, bedrijfshulpverlening en bedrijfs-
continuïteit. Onze aanpak is praktisch en no-nonsens, hetgeen door onze opdrachtgevers als zeer prettig 
wordt omschreven. Ons grootste deel van onze opdrachtgevers zijn bedrijven in de (maak)industrie, 
voedingsindustrie, (petro)chemie en zorginstellingen, maar eigenlijk beperkt onze dienstverlening zich 
niet in branche. Hiernaast bedienen we de kleinere organisaties middels zogenaamde open-inschrijvingen 
in ons oefencentrum te Beverwijk. 
 
Ons team: 
Onze organisatie is altijd in beweging en streeft naar een continue groei in kwaliteit van onze 
dienstverlening. Naast een ruime buitendienst met trainers en adviseurs, bestaat onze kantoororganisatie 
uit een hecht team van medewerkers, waarbij samenwerking, sfeer en klantgerichtheid onze DNA 
bepaald. Sinds de oprichting 7 jaar geleden, is onze organisatie flink gegroeid en in onze visie voor de 
komende jaren zal deze groei doorzetten.  
 

Wij zijn op zoek naar een:                 Accountmanager (m/v)  
(24 – 32 uur per week) 

 
Deze functie betreft het beheren van bestaande klantrelaties, het vergroten van bestaande klanten-
portefeuille en het uitbreiden van onze afzetmarkt op gebied van “open-inschrijvingen”. 
 
Wat zoeken wij in onze nieuwe collega? 
• Je bent secuur, toont initiatief en begrijpt het begrip “klantgerichtheid” 
• Je bent leergierig, enthousiast en een teamplayer met gevoel voor commercie 
• Je hebt aantoonbare ervaring in soortgelijke functie / werkzaamheden (pré) 
• Affiniteit met (veiligheids)opleidingen en trainingen 
• Je hebt kennis van Word en Excel, ervaring met een CRM / LMS systeem is een pré 
• Je bent communicatief sterk in woord en schrift, representatief en gewoon een fijne collega! 

 
Wat bieden wij? 
• Een marktconform salaris met een aantrekkelijke provisieregeling 
• Een prettige en ontspannen werksfeer binnen een leuk team! 
 
Wil je solliciteren?  
Stuur dan je sollicitatie met CV middels e-mail aan maurice@bhvoefencentrum.nl. Voor meer informatie 
over de functie kun je contact opnemen met Maurice Meijer op 0251-860393.  


