
Vrijwel iedereen is wel eens het werk van Thearent, zonder het te weten 
tegengekomen. Bij concerten, evenementen, theater of televisie, 
beurzen en festivals in binnen- en buitenland werken wij ‘achter de 
schermen” met in het oog springende, innovatieve en creatieve 
textielproducten zoals achterdoeken, projectieschermen, gordijnen e.d. 
Onze klanten zijn evenementen organisatoren, licht- en geluid 
leveranciers, locaties maar ook grote internationale bedrijven.

Voor versterking van ons team op ons kantoor in Hazerswoude-Dorp zijn 
wij op zoek naar een full-time:

Accountmanager binnendienst (M/V)

Als accountmanager binnendienst maak je deel uit van een enthousiast 
team die zich dagelijks bezighoudt met de invulling van uiteenlopende, 
uitdagende projecten in de evenementenbranche. 

Wat je gaat doen:

• Contact met opdrachtgevers en leveranciers over de invulling   
van projecten

• Communicatie met interne afdelingen; warehouse, workshop 
en atelier

• Opstellen van offertes, orderbevestigingen, inkooporders e.d

Wie jij bent:

Jij bent een echte teamspeler maar kan ook goed zelfstandig 
werken. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en raakt niet snel in 
de stress, denkt servicegericht en klantvriendelijk. Je denkt snel en 
pragmatisch mee met de klant en je collega’s, en kan snel 
analyseren en de vertaalslag maken naar de praktijk. We werken in 
Nederland maar ook in het buitenland dus je communiceert 
makkelijk en goed, mondeling en schriftelijk, in zowel Nederlands 
en Engels. Je hebt een rijbewijs.

Wat we jou bieden:

Allereerst een uitdagende baan met een daarbij passend salaris. Je 
ontvangt je reiskosten. En wij dragen zorg voor je pensioen en een 
fijne werksfeer.

Hoe ziet jouw dag eruit:

Bij je eerste kop koffie van de dag neem je met de logistieke afdeling de 
leveranties van die dag even door. Terwijl je aan de offerte werkt voor voor 
de tailormade projectieschermen voor een congres van internisten in 
Barcelona, belt een klant om de mogelijkheid een kale hal met ons 4 meter 
hoge gordijnen te decoreren. Na de lunch heb je een online teams gesprek 
met een klant in Berlijn, en de technische uitvoerder, voor wie we een 
tijdelijke “immersive experience “ bouwen met ons SET Frame Module 
systeem. Daarna loop je ons atelier nog even binnen om te kijken hoe het 
staat met de 20 meter hoge gordijnen die gebruikt gaan worden bij een 
concert in de Johan Cruyff Arena, en door het atelier op maat worden 
vervaardigd. Tot slot bel je nog even met een opdrachtgever waarvoor we 
een stand hebben aangekleed de tijdens de Amsterdam Fashion week. 

Is dit echt jouw baan? Stuur dan je sollicitatie met CV vandaag nog per 
mail naar info@thearent.com.  Voor meer informatie over Thearent 
bezoek onze website www.thearent.com en/of onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/thearent.
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