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FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Accountmanager Bike to Work 
 

 

Doel van de functie: alle contacten met bedrijven en gebruikers 

verzorgen, d.w.z. SPOC 
 

● Je prospecteert nieuwe bedrijven 

● Je begeleidt deelnemende bedrijven en verzorgt alle contacten met bedrijven en gebruikers 

(helpdesk, hotline, per email en per telefoon; voor grote klanten, ter plekke) 

● Je speelt de rol van SPOC 

● Je denkt mee over de ontwikkelingsmogelijkheden van Bike to Work 

 

Takenpakket Welke werkzaamheden verricht je in je functie? 
 

Prospectie van nieuwe bedrijven: werven (40%) 

● Je zorgt voor proactieve en reactieve prospectie bij ondernemingen 

● Je identificeert ondernemingen en benadert ze op gepaste wijze 

● Je geeft informatiesessies 

● Je zoekt partner- en sponsorschappen op en bouwt ze uit 

 

Begeleiding van deelnemende bedrijven: binden (40%) 

● Je identificeert de ondernemingen die begeleiding nodig hebben 

● Je onderhoudt contact met de ondernemingen en bouwt met hen een intensief relatienetwerk 

uit 

● Je verzorgt de helpdesk (online en telefonisch) 

● Je zorgt ervoor dat de voordelenlijst altijd even attractief blijft 

● Als adviseur, help je deelnemende bedrijven om hun fietspotentieel waar te maken (lezingen, 

workshops, advies op maat) 

 

Business development: Bike to Work helpen uitbouwen (10%) 

 Je denkt strategisch mee om: 

o Bike to Work te ontwikkelen 

o Bike to Work op een aantrekkelijke manier op de markt te brengen 

o Bedrijven doelgericht te sensibiliseren en te activeren 

 

Communicatie (10%) 

 Je helpt mee om een coherente communicatie over Bike to Work, zowel online als offline, uit 

te werken 

 Je pleegt overleg met de collega’s en identificeert communicatie-opportuniteiten 
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Algemene taken 

 Je houdt projectadministratie nauwkeurig bij 

 Je biedt hulp bij de opmaak en de opvolging van de begroting van Bike to Work 

 Je vult het CRM-systeem aan 

 Je schrijft rapportages (jaarlijks of per project) 

 Inhoudelijke opportuniteiten aanreiken aan de beleidscel van de Fietsersbond  

 Je draagt gevraagd en ongevraagd bij aan de ontwikkeling van de Fietsersbond als geheel, 

vanuit de kennis en ervaring opgedaan in de functie 

 

JAARLIJKSE OUTPUT Welke resultaten dien je tot stand te brengen? 
 Voor het begin van het werkjaar, leg je een jaarprogramma voor om de doelstellingen die 

samen met de algemeen directeur vastgelegd werden, waar te maken. 

 In het begin van het werkjaar, identificeer je een minstens tien bedrijven die je persoonlijker 

gaat begeleiden. 

 In 2020 ligt jouw focus op nieuwe bedrijven uit de Brusselse Rand en in Antwerpen. 

 

COMPETENTIES Wat heb je van jezelf nodig om de functie te kunnen 

vervullen? 
 

Klantgericht 

 Je leeft je in, in de leefwereld van je klant 

 Je hebt een dienstverlenende instelling 

 Je informeert de klant 

 Je kan goed luisteren, maar ook overtuigen 

 Je formuleert oplossingen 

 Je biedt ongevraagd extra informatie en service 

 Je bouwt een relatie op met de klant 

 Je waakt over het zakelijke aspect van de relatie 

 Je bouwt een exclusieve relatie op met je topklanten 

 

Commercieel inzicht 

 Je bent een verkoper 

 Je benadert de klanten dusdanig dat ons product het beste is voor hun onderneming 

 Je bewaakt de kosten 

 Je volgt de concurrentie op 

 Je anticipeert op toekomstige ontwikkelingen 

 Je analyseert complexe problemen 

 

Resultaatgericht 

 Hetgeen je doet, doe je om concrete en meetbare resultaten te behalen 

 Projecten zijn binnen toegekende uren (en budget) uitgevoerd 
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Communicator 

 Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden. 

 Je bent een aanspreekpunt voor alle klanten 

 Je kan een presentatie verzorgen 

 

Eigen organisatie 

 Je bent stressbestendig 

 Je organiseert je eigen werk 

 Je resultaten zijn je waardemeter 

 Je werkt alles netjes af 

 

Technische competenties 
 Kunnen werken met MS Office programma’s 

 Nederlands spreken en schrijven 

 Goede kennis van Frans en Engels mondeling en schriftelijk 

 Kennis TeamLeader (CRM ) is een plus 

 

Opleiding en ervaring 
● Je bent in het bezit van een bedrijfsgerichte Bachelor of hebt gelijkwaardige kennis verworven 

door ervaring. 

 

Jouw plaats binnen de organisatie 
 

Jouw hiërarchische overste is de algemeen directeur. Samen met de Projectmanager (PM), vorm je het 

Bike to Work-team. Je werkt zelfstandig en pleegt regelmatig overleg met de PM en met de andere 

teamleden. 

 

 

 

Ons aanbod 
 Een contract van onbepaalde duur 

 Onmiddelijke start 

 Loonsvoorwaarden conform de barema’s van het paritair comité 329.01 (klik hier en 

vervolgens op “loonbarema’s sociaal cultureel werk”). Deze functie is B1c of B1b in fucntie van 

de ervaring. 

 Terugbetaling woon-werk-transport 

 Je eigen computer gebruiken? Kosten terugbetaald. 

 Fietsvergoeding 

 Terugbetaling onderhoudskosten van jouw fiets 

 Terugbetaling van telefoonkosten 

 Uiterst bereikbare werklocatie (Centrum Brussel) 

 Een hands-on job in een booming business (fietsen en bedrijven) 

 Een job met grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit 

 Mogelijkheid tot thuiswerk (in overleg te voorzien)  

https://www.sociare.be/kennisbank329/loon-en-kostenvergoedingen/loon/uitgebreide-informatie/toelichting-huidige-loonbaremas-geïndexeerd-op-01102018/

