
 

 

VACATURE: JUNIOR ACCOUNTMANAGER (M/V) 

40 UUR PER WEEK 

___________ 

 

FC Emmen is een betaald voetbalorganisatie (BVO) die uitkomt in de Eredivisie. De club 

(opgericht in 1925 en actief in het betaalde voetbal sinds 1985) is de enige profclub in de 

provincie Drenthe. FC Emmen speelt zijn wedstrijden op ‘De Oude Meerdijk’. 

Taakomschrijving: 

Als Junior Accountmanager word je verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe 

klanten. Daarnaast krijg je een aantal bestaande accounts onder je, die je dient te managen 

zoals van een accountmanager bij FC Emmen wordt verwacht; met persoonlijke aandacht. Je 

bent creatief en steekt de handen uit de mouwen, daarmee weet je potentiële klanten te 

overtuigen zich aan te sluiten bij het grootste netwerk van Drenthe. Je weet bestaande 

relaties te behouden door verbinding te leggen tussen de verschillende partners. Bij elke 

thuiswedstrijd ben jij als accountmanager aanwezig en zorg je, naast het fungeren als 

aanspreekpunt voor jouw relaties, voor een optimale (voetbal)beleving in stadion De Oude 

Meerdijk: oer, traditioneel en echt Drents! 

Wie je bent: 
- Je bent in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding in een commerciële richting. 
- Je bent niet bang om bedrijven te benaderen of je netwerk aan te spreken en te benutten. 
- Je bent analytisch, maar voornamelijk ook praktisch ingesteld. 
- Je hebt uitstekende communicatieve- en presentatievaardigheden. 
- Je hebt een flexibele instelling (en bent bereid te werken in de avonduren en/of in de 

weekenden). 
- Je bent woonachting in de regio. 
- Je bent prettig in de omgang en hebt affiniteit met de Drentse nuchterheid. 
 
Wat wij jou bieden: 
- Een contract voor één seizoen, welke bij goed functioneren kan worden opgevolgd door 

een contract voor onbepaalde tijd 
- Samenwerken in een team van ervaren commerciële collega’s met jarenlange ervaring in 

een betaald voetbal omgeving 
- Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaardenpakket 
- Een leaseauto  
- Een unieke en dynamische werkomgeving 
 

Heb je interesse? 

Ben jij die Junior Accountmanager met een rood-wit hart die houdt van de dynamiek van een 

betaald voetbalclub? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief per e-mail naar Dave Fitsch en/of 

Guus de Vries op commercie@fcemmen.nl. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem 

dan contact met ons op via commercie@fcemmen.nl of 0591-670670. 
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