
 

 

Accountmanager – onderwijsadviseur (freelance) 

DiaBe bvba 

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals 

uit het onderwijs. Diataal België (DiaBe) geeft vanuit dezelfde visie Diatoetsen en aanvullende 

leermiddelen uit. Met een vernieuwde blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze kunnen 

groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, 

onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw 

school.  

De functie  

Als accountmanager beheer je de klantenportefeuille voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen en 

de stad Antwerpen en ben je de eerste aanspreekfiguur voor schooldirecties, coördinatoren en 

leraren op het veld. Je laat tijdens schoolbezoeken of informatiebijeenkomsten schoolteams 

kennismaken met de Diatoetsen en onze leermiddelen. Verder begeleid je onze klanten met het 

implementeren van ons volgsysteem in de dagelijkse lespraktijk op school-, klas- en leerlingniveau. Je 

ondersteunt teams met het interpreteren en analyseren van de toetsresultaten en verstrekt 

onderwijsadvies voor mogelijke vervolgtrajecten. Bovendien verzorg je samen met het DiaBe-team 

(onderwijs)beurzen.  

Functie-eisen en competenties 

• Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden en hebt een commerciële attitude.  

• Je beheerst het Nederlands perfect (zowel schriftelijk als mondeling). 

• Je werkt proactief aan een klantenbestand en onderhoudt het contact met de reeds 
opgebouwde relaties.  

• Je staat achter onze visie op onderwijs en bent bereid om je in onze producten te verdiepen.  

• Je bent een goede organisator, stipt en klantvriendelijk.  

• Ondanks het feit dat je zelfstandig kunt werken, ben je een teamplayer.  

• Het beschikken over een netwerk in de onderwijswereld is een pluspunt.  

• Lesgeefervaring of affiniteit met het (secundair) onderwijs en de Diatoetsen zijn eveneens 
een pluspunt.  

• Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B.  

 

Praktische informatie 

• indiensttreding vanaf 8 januari 2018 

• werkzaamheden op freelancecontractbasis, ca. 65 – 80 uren inzet gedurende het schooljaar  

• Stuur je CV met motivatie en aantoonbare ervaring naar jodelestinne@diatoetsen.be of per 

post naar Hof Ter Neppenlaan 6, 3020 Winksele en dit vóór 15 december  2017. 

• Kandidaten die weerhouden zijn, worden persoonlijk uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek 

op bovenstaand adres in de week van 18 december 2017. 

 

Neem voor vragen of sollicitaties contact op met Jo Delestinne: 

jodelestinne@diatoetsen.be / +32474 74 33 10 /www.diabe.be     
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