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D I C H T H E T G AT T U S S E N O N D E R W I J S E N W E R K V E L D

WORD
CAREER
LAUNCHER!

WAAROM ONS JR. ACCOUNT
MANAGER TRAINEESHIP?

↓

→ Alle vacatures hebben 2-3 jaar
werkervaring als vereiste, wij niet

↓

→ De wereld verandert zo snel, dat studies
hier niet op in kunnen spelen en lesstof is
verouderd

↓

→ Sales leer je alleen door het in de praktijk
te brengen

↓

→ Kennis zorgt voor vertrouwen, hierdoor
kan je onzeker zijn over je eigen kunnen

DE BRUG TUSSEN
ONDERWIJS EN HET
WERKVELD ↓

HET GAT TUSSEN
ONDERWIJS EN WERKVELD

MASTERCLASSES DOOR
EXPERTS UIT DE PRAKTIJK

Een mbo/hbo opleiding geeft je een goede

Tijdens onze masterclasses, die uitsluitend

basis, maar wij merken dat er een gat zit

gegeven worden door inspirerende DUP-jes

tussen onderwijs en bedrijfsleven als het gaat

(docenten uit de praktijk), komen theorie en

om (actuele)kennis, ervaring in het toepassen

praktijk samen. De experts uit het werkveld

en de benodigde soft skills.

delen vanuit hun jarenlange ervaring praktisch
toepasbare tips en tricks. Daarnaast worden

Met ons 1-jarige Career Launch programma

praktijkcasussen van de trainees behandeld

zorgen wij er samen voor dat dit gat verdwijnt!

voor maximale vakinhoudelijke groei.

Vier dagen per week werk je als Junior
Account Manager bij een toffe organisatie
(met baangarantie) in jouw regio. Daarnaast
gegeven door experts uit het werkveld. Zij

MAXIMALE PERSOONLIJKE
GROEI

bieden je de meest actuele kennis, tools en

Maandelijks bespreek je jouw persoonlijke en

handvatten aan om jouw sales- en soft skills

vakinhoudelijke doelen en ambities met je

te launchen naar de next level.

persoonlijke coach. Samen bepalen jullie de

krijg je één dag per week masterclasses

stip op jouw horizon en belangrijker, hoe je
daar gaat komen. Het maakt niet uit waar je

LEARN & EARN
Leren en ontwikkelen. Je kennis in de praktijk
brengen én ook nog eens geld verdienen. Wie

nu staat. Het gaat om waar je naartoe wil,
want als je écht wil, dan is er veel mogelijk.
Daar gaan we je bij helpen!

wil dat nou niet! In ons Junior Account
Manager traineeship krijg je maandelijks een
vergoeding van €1400,- netto, daarnaast wordt
opleiding (t.w.v. €1.666,- per maand) en de
coaching volledig vergoed door het bedrijf
waar je werkzaam bent.

BAANGARANTIE
Je gaat een jaar lang investeren in jezelf en het
bedrijf investeert gedurende het jaar ook
flink in jou. Daarom zou het ideaal zijn als jullie
na het traineeship met elkaar doorgaan. Het
bedrijf is bij positieve evaluaties dan ook
verplicht om jou een aanbod te doen na het
traineeship.

↓

″

D E V L I E G S TA R T VA N J E C A R R I È R E !

CAREER
LAUNCHERS

De schoolbanken zijn niks voor mij,
doordat Flowmundo werkend leren
mogelijk maakt heb ik toch een kans
gekregen om verder te leren.
Max Westerhuis
Trainee bij Waterluxe

Het 1-jarige traineeship waarin maximaal 15 trainees
in Enschede worden opgeleid tot sales professionals.
Dit wordt gedaan volgens het driedimensionale
onderwijsmodel waar student, dup-jes (docenten uit de
praktijk) en organisaties samenkomen. Startmomenten zijn
april en september.
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44

Werkdagen
per week

Opleidingsdagen

1

1

Traineeship
van één jaar

Lesdag
per week

50

UUR

In pre-launch
fase

″

Ik miste praktijkervaring,
maar Flowmundo geeft
mij de kans om me
verder te ontwikkelen
op proffesioneel en
persoonlijk vlak.
Fabien Baumann
Trainee bij TransHeroes

↓

4 DA G E N W E R K E N , 1 DA G LE R E N

CURRICULUM
VERKOOPVAARDIGHEDEN
Structuur in je
verkoopgesprek
HBO niveau

Structuur in je
verkoopgesprek
HBO niveau

Omgaan met
bezwaren
HBO niveau

↓

Onderhandelen

Telefonische Acquisitie

Advanced niveau

Advanced niveau

Onderhandelen

Telefonische Acquisitie

Advanced niveau

Advanced niveau

Gesprekstechnieken
Advanced niveau

↓

LEADGENERATION EN PROSPECTING

Structuur in je
verkoopgesprek

Offerte Opvolging

HBO niveau

DATAGEDREVEN SALES AANPAK
Accountmanagement
structuur
HBO niveau

Sturen op KPI`s
Advanced niveau

Verbinding maken

Advanced niveau

Advanced niveau

Structuur in je CRM

Drie fases van het
verkoopproces

↓

Advanced niveau

Advanced niveau

↓

SOCIAL SELLING
Content marketing
HBO niveau

↓
Social Media

Tiktok

Advanced niveau

Advanced niveau

Content marketing
HBO niveau

↓
Leiderschap in Sales
HBO niveau

FIT LIJF EN BREIN

De kracht van
bewegen
HBO niveau

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Timemanagement
Advanced niveau

Persoonlijke gedrag
stijlen
Advanced niveau

↓
De kracht van
ontspanning

De kracht van
voeding

Advanced niveau

Advanced niveau

↓

TOT AA N D E L A N C E R I N G

INTAKE IN 6
SIMPELE STAPPEN

↓

AANMELDEN

1. Kennismaking

Onze recruiter neemt contact met je op om
kort kennis te maken en om te verkennen of
het traineeship iets voor jou kan zijn.

2. Informatie-sessie

Wij nodigen je uit bij de infosessie waarin jij
alle informatie krijgt over het traineeship.

3. Intakegesprek

Je hebt een intakegesprek met onze recruiter die
toetst of jij geschikt bent voor het traineeship.

4. Selectie procedure
Na afloop van het intakegesprek hoor je binnen
2 werkdagen of jij bent toegelaten tot het traineeship.

5. Pre-launch course
In de Pre-launch Course wordt jouw kennisniveau
opgeschroefd tot het niveau dat nodig is om van
start te gaan met het traineeship.

6. Match met bedrijf
Samen gaan we op zoek naar de
perfecte match voor jou!

START

↓

D I C H T H E T G AT T U S S E N O N D E R W I J S E N W E R K V E L D

SAMEN
LATEN WE
JOU GROEIEN
“HET MAAKT NIET UIT WAAR
JE NU STAAT, OF WAT JE NU
AL KAN. HET GAAT ER OM
WAAR JE NAARTOE WIL.“

↓

Al is alleen de wil niet genoeg. Je zal het iedere dag weer moeten laten
zien. Niet alleen aan je opdrachtgever, je omgeving of aan je coach.
Maar vooral aan jezelf. Samen gaan we voor maximale groei, maar de
bal ligt ten alle tijden bij jou. We kunnen je overal bij helpen en
ondersteunen, maar jij bent de baas over je eigen succes.
Het is spannend om de stap te zetten, maar ergens weet je dat het
nodig is. We willen je heel graag helpen en adviseren en vrijblijvend een
kop koffie drinken.

Plan je een afspraak in mijn agenda?
We kijken er naar uit om je te leren kennen!

Plan een adviesgesprek

part of the

HET CAREER LAUNCHERS PROGRAMMA
START IN SEPTEMBER EN APRIL

FLOWMUNDO
Ariënsplein 1
7511 JX Enschede

* Career Launchers is te volgen bij onze
vestigingen in Enschede

+31 53 2032399
info@flowmundo.nl

FLOWMUNDO.NL

