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Vacature interim accountmanager met uitzicht op vast (36-40 uur)
Wegens het zwangerschapsverlof van een van onze collega’s zijn we per 1 juni 2019 op zoek
naar een interim accountmanager met uitzicht op een vaste aanstelling. Als accountmanager
bij Global Ticket ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten uit de museale en leisure
sector. Je denkt mee met en begeleidt de projecten van nieuwe en bestaande klanten.

Global Ticket
Global Ticket verzorgt de online ticketing voor musea en attracties. We zijn een jong en snel
groeiend bedrijf dat bestaat uit 15 medewerkers en is gehuisvest in een prachtig monumentaal
pand op de grachten van Amsterdam. Op ons kantoor hangt een informele en gezellige sfeer.
We kennen geen managers of directeuren, alleen onze eigen directe collega’s. Dat geeft veel
vrijheid en in ruil daarvoor vragen wij een hoge mate van verantwoordelijkheid.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van onze klanten in de breedste zin. Je bent
het eerste aanspreekpunt voor de klant en onderhoudt de relatie. Je biedt ondersteuning aan de
klant in zowel technische als organisatorische zin. Bij nieuwe projecten en verzoeken voor
wijzigingen stuur je het development team aan, beheer je de planning en zorg je ervoor dat het
project succesvol wordt afgerond.

Functie-eisen
- Eerste aanspreekpunt voor onze klanten
- Hbo werk- en denkniveau
- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring
- Ervaring in de museale of leisure sector is een pré
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
- 36/40 uur (bespreekbaar)

Wat hebben wij te bieden
- Je komt te werken in een klein team met gezellige collega’s
- Leuke werkplek op de grachten van Amsterdam
- Reiskostenvergoeding
- Dagelijks betaalde lunch

Salaris in overleg (marktconform)
Interesse? Neem contact met ons op via info@globalticket.nl of via +31 20 893 4338.

