Post-bachelor opleiding

NATIONAAL ACCOUNTMANAGER

Post-bachelor opleiding Nationaal
Accountmanager Technische Groothandel
Als nationaal accountmanager bevind je je vaak in het spanningsveld tussen de klant en je eigen
organisatie. De klant is kritischer geworden en verwacht het maximale van zijn toeleveranciers. Van
specialisten wordt een commerciëlere houding verwacht. In je werk balanceer je geregeld op het
snijvlak van de belangen van de klant enerzijds en de belangen van je eigen organisatie anderzijds.
Maar hoe speel je optimaal in op de behoefte van de klant? En waar ligt de grens tussen alles doen
voor de klant en ‘nee’ zeggen? En hoe krijg je intern dingen gedaan?

Voor wie is deze post-bachelor opleiding bedoeld?
De post-bachelor opleiding Nationaal Accountmanager Technische Groothandel is bedoeld voor accountmanagers,
projectmanagers en consultants in de technische groothandel met:
•
•
•
•
•

een werktuigbouwkundige/technische achtergrond;
en/of een hbo vooropleiding;
en/of minimaal 5 jaar werkervaring in het vak;
en/of Nima sales achtergrond;
en/of PiTtiG Sales achtergrond.

Werkvorm
De kracht van deze post-bachelor opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan de transfer van de aangeboden kennis
naar de praktijk. Dit doen we door veel te werken met actuele business cases uit de technische groothandel, het trainen van
vaardigheden en door een interne coach bij het traject te betrekken. Daarnaast is er naast de docenten in de vier thema’s tevens
een “gedragscoach” die vanuit het Persoonlijk Ontwikkel Advies het individuele ontwikkeltraject van de deelnemer begeleidt.

Programma
Deze post-bachelor opleiding is samengesteld uit vier thema’s, ieder bestaande uit drie modules.
THEMA 1

THEMA 2

THEMA 3

THEMA 4

Persoonlijke
effectiviteit

Customer valued
engineering

Project- en
procesmanagement

Consultative
selling

Module 1.1
Persoonlijkheid;
Module 1.2
Krachtbron, drive en
bevlogenheid;
Module 1.3
Zelfsturing en regie.

Module 2.1
Omgevingsanalyse/interne
analyse;
Module 2.2
Visie en strategiebepaling;
Module 2.3
Communicatie & Leiderschap.

Module 3.1
Projectmanagement;
Module 3.2
Leiden van projecten;
Module 3.2
Communicatie &
Teamvorming.

Module 4.1
Softskill (Gesprekken,
communicatie etc.);
Module 4.2
Hardskill (Leadgeneratie,
klantsegmentatie etc.);
Module 4.3
Salescyclus.

Thema 1

Thema 2

Persoonlijke
effectiviteit

Customer valued
engineering

Thema 1 geeft antwoord op: Wie ben ik? Wat kan ik?
Wat wil ik? En hoe kan ik dit bereiken? Allen getoetst aan
het CIN competentieprofiel. Cruciaal als startpunt van het
ontwikkeltraject waarin de persoonlijke ontwikkelvraag van
de deelnemer centraal staat. Vanuit het thema wordt een
“Persoonlijk Ontwikkel Plan” (POP) opgesteld, de rode draad
tijdens de opleiding.

In het thema Customer valued engineering wordt het gehele
“speelveld” gedefinieerd waarin de deelnemer zich bevindt.
Leren kijken vanuit de economische ontwikkelingen, de
markt, de behoefte van de klant, strategie en de processen.
Daarnaast kijkt de deelnemer naar de eigen organisatie
(o.a. organisatiestructuren, organisatieontwikkeling,
bedrijfsprocessen, competentiemanagement, verkoop,
engineering, productie, financiën, hrm, marketing en logistiek)
en de sterke en minder sterke punten van de organisatie ten
opzichte van de concurrentie in de markt. Dit resulteert in een
strategie, waarbij wordt ingezoomd op de eigen rol.

Thema 3

Project- en
procesmanagement
Een project van de klant goed beleveren is belangrijk.
Maar de kracht van een goede projectleider of projectmanager
ligt met name in de beheersing van het proces. Thema 3
is vooral gericht op het effectiever en efficiënter inrichten
en uitvoeren van projecten en processen. Er wordt slechts
kort ingegaan op de basisprincipes van project- en
procesmanagement maar vooral op het voorkomen en
snel oplossen van “verstoringen” bij grote klantprojecten.
Hierbij wordt aandacht besteed aan teamsamenstelling,
team alignment, kick-off, risico-analyse en leiderschap, maar
vooral ook communicatieve vaardigheden zoals feedback
geven, dingen gedaan krijgen, gespreksvaardigheden
(diverse gesprekssituaties), effectief vergaderen en
coachingsvaardigheden.

Thema 4

Consultative
selling
Tijdens dit thema leert de deelnemer om “oplossingen”
(die aantoonbaar bijdragen aan het bedrijfsresultaat van
de klant) te verkopen in plaats van producten en/of diensten.
Vanuit het eigen commercieel beleid wordt gekeken naar de
markt waarin de deelnemer zich bevindt. Maakt analyses van
klanten, segmenteert klanten en richt de salescyclus in.
Vanuit de klantsegmentatie en de salescyclus leert de
deelnemer conceptueel te denken, prioriteiten te stellen,
resultaatgericht te werken, accountplannen te maken en de
conversie van offertes te verhogen. Bij consultative selling
hoort een aantal zachte en harde vaardigheden die het
commerciële succes vergroten.
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Programmakenmerken

Investering

Deze post-bachelor opleiding is een slimme
combinatie van online voorbereiding en fysieke
trainingssessies. De offline trainingen worden
verzorgd door trainers met verstand van sales
in de technische groothandel.

De investering is € 6.767,20 per deelnemer
excl. arrangementskosten, boekengeld en een
eventueel aanvullend assessment.
Arrangementskosten

€ 262,50

Doorlooptijd

10 maanden

Boekengeld

€ 265,00

Aantal fysieke trainingsdagen

15 dagen x 6 uur

Eventueel intake assessment

€ 250,00

Gemiddelde studiebelasting	8 uur per week
(opdrachtuitwerkingen etc.)
Locatie	
Wisselend over verschillende deelnemende
groothandels naar rato van het aantal deelnemers.

Over de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG
De PiTtiG Sales post-bachelor opleiding Nationaal Accountmanager Technische Groothandel is de eigen post-bachelor opleiding
voor accountmanagers, projectmanagers en consultants in de technische groothandel en wordt aangeboden door Avans+ vanuit
de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG: de eigen academie voor medewerkers en leidinggevenden in de technische
groothandelsbranche met opleidingen voor verkoop, inkoop en logistiek. Van losse cursus of training tot post-bachelor opleiding.
De trainings- en opleidingsprogramma’s zijn specifiek voor de technische groothandelsbranche gemaakt door succesvolle
technische groothandels. Ván, vóór en dóór de technische groothandel dus. Groothandels die meewerkten aan de ontwikkeling
van opleidingen van PiTtiG zijn Polvo, MCB, Mastermate, Cito, ODS, Technische Unie, Solar Burghouwt, Prefab Beton Veghel,
A.J. Steenkist-Rooijmans en van Ommen. Stuk voor stuk toonaangevende technische groothandels.

Over Avans+
Avans+, dochter van Avans Hogeschool, zorgt sinds 1986 voor een effectieve verbetering van de prestaties van mensen
en organisaties. Door middel van innovatieve ontwikkeltrajecten, gekenmerkt door een persoonlijke benadering en praktisch
toepasbare kennisoverdracht, realiseert Avans+ meetbare performanceverbetering. Avans+ beschikt over een omvangrijk netwerk
van trainers en docenten. Ongeveer 250 trainers/docenten, werkzaam binnen organisaties, adviesbureaus of universiteiten,
zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkeltrajecten. Zij kennen “het zweet uit de kleedkamer” en beschikken
over de nodige bedrijfs- en didactische ervaring waardoor deze de vertaalslag tussen theorie en praktijk kunnen realiseren.
Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een diploma op post-bachelor niveau.

Aanmelding, inschrijving en start
De opleiding start met minimaal 10 door Avans+ ingeschreven
deelnemers (na intake en eventueel assessment).
Bezoek voor meer informatie, demo of aanmelding:
www.pittigsales.nl

