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Wij zijn op zoek naar een 
 
 

   Key Account Manager Public Accounts 
 
 
Als Key Account Manager Public vertegenwoordig jij Papyrus met stijl binnen de overheidsmarkt.  
Overheidsopdrachten boeien je en je maakt er jouw verdienste van om Papyrus als belangrijke partner 
bij alle Belgische en Luxemburgse overheidsinstanties op de kaart te zetten. Je bent gedreven, 
enthousiast en bijt je met al je enthousiasme op doordachte wijze vast in dossiers. Je analyseert, 
reflecteert, synthetiseert en bepaalt wat de juiste strategie is om perfect aan de noden van jouw klant te 
beantwoorden.   
Je bouwt elke dag aan de relatie tussen Papyrus en de klant, aan de relatie tussen jou en de klant. Je 
weet hoe belangrijk het is dat de klant jou erkent als bron van advies en als betrouwbare zakenpartner. 
Je weet deadlines te respecteren door de nodige planningen op poten te zetten.  
Je creëert draagvlak binnen de organisatie om samen als collega’s aan een dossier te werken en staat 
ervoor in dat elke betrokkene de gestelde deadlines weet te behalen. Dit alles om samen een net, 
gestructureerd en correct ingevuld dossier bij jouw klant neer te leggen. Jouw dossiers schitteren door 
hun duidelijke structuur en zijn pareltjes waarover jouw klant succesvol kan spreken binnen zijn 
organisatie.  
Je bent een dynamische duizendpoot die van aanpakken weet en je winning spirit werkt aanstekelijk 
voor anderen.  
 
 
Wat verwachten van jou? 
 

 Je capteert opportuniteiten in de overheidsmarkt en bereidt je dossiers voor van A tot Z: je 
staat op de eerste rij als de klant een marktverkenning organiseert, zorgt ervoor dat je in het 
oog springt en dat je vervolgens uitblinkt met je mooie offertedossiers. 

 Je bouwt elke dag aan je zakelijke relaties om Papyrus als betrouwbare zakenpartner te 
profileren.  

 Sense of urgency zit in je DNA. Je blijft niet bij de pakken zitten en weet de handen uit de 
mouwen te steken. Alles met het oog op een perfect eindresultaat binnen de gestelde 
deadlines.  

 Je vergroot de omzet van bestaande accounts door nieuwe producten en diensten aan te 
bieden, kansen in de markt te spotten en deze verder te ontwikkelen tot commerciële 
producten. 

 Je draagt service hoog in het vaandel, zowel naar jouw interne als externe klanten toe.  
 Je neemt je tijd om de administratie gelinkt aan jouw dossiers keurig bij te houden.  
 Je houdt van theorie en analyses en bent niet vies van wat denkwerk. 
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Wie ben je en wat kan je? 
 

 Je beschikt over een academisch masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring 
 Je bent in staat om strategische inzichten te ontwikkelen 
 Ervaring als (Key) Account Manager is een must 
 Je bent commercieel en resultaatgericht ingesteld 
 Je beschikt over de nodige vaardigheden in zakelijke communicatie en weet dit zowel 

mondeling als schriftelijk naar voren te brengen 
 Je bent energiek, ambitieus en enthousiast 
 Je staat open voor training en coaching 
 Je bent ondernemend en een entrepreneur  
 Je bent minimum vlot tweetalig en spreekt en schrijft foutloos in het Nederlands en het 

Frans. Kennis van de gesproken en geschreven Engelse taal is een plus.  
 

 
Interesse? 
 

Zet jij graag je tanden in deze functie en kom jij ons team versterken?  
Stuur dan je cv en motivatie naar marijke.robeyns@papyrus.com 

 

 

 

 

 


