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ALGEMENE INFO

Poolstok is een coöperatieve vennootschap met een duidelijke missie: publieke en non-profit

organisaties in Vlaanderen ondersteunen bij een kwalitatieve invulling van hun personeel -en

organisatiebeleid. Poolstok rekent tal van steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales, ziekenhuizen

en zorginstellingen, politie- en hulpverleningszones, onderwijsinstellingen, etc. tot haar klanten.

Openbare organisaties moeten de wetgeving op de overheidsopdrachten toepassen om te kunnen

samenwerken met een private dienstverlener. Als vennoot van Poolstok moet een organisatie hier geen

extra tijd aan te besteden: Poolstok sluit, rekening houdend met de wetgeving overheidsopdrachten,

raamcontracten af met gespecialiseerde P&O-kantoren. Een klant kan snel en eenvoudig afnemen van

deze raamcontracten.

Poolstok versterkt de wendbaarheid, veerkracht en efficiëntie van haar klanten door gespecialiseerde

P&O-expertise in te zetten, daar waar ze nodig is. Poolstok biedt haar klanten een waaier aan diensten

aan in meer dan 15 domeinen op het vlak van P&O: organisatieoptimalisatie, coaching, outplacement,

werving en selectie, evaluatie, arbeidsmarktcommunicatie, inclusief ondernemen, wetenschappelijke

consultancy, testlicenties, uitzendarbeid etc.

Poolstok kan rekenen op een netwerk van meer dan 70 externe partners. Poolstok ontzorgt klanten

door voor hen op zoek te gaan naar de beste expertise op de markt en door scherpe tarieven te

onderhandelen. Met meer dan 550 klanten legt Poolstok samen het nodige gewicht in de schaal. Maar

zij ontzorgen vooral door de expertise van onze partners zorgvuldig te screenen. Bewezen kwaliteit

vormt de basis van elk partnership en staat centraal binnen de werking van Poolstok. Flexibel, snel en

altijd op maat van de noden en de context van de klanten.

ADRES

Kantoor Poolstok Gent - Kerkstraat 108, 9050 Gent

https://www.poolstok.be/organisaties
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MISSIE

Persoonlijke aanpak

Bij Poolstok kiest men resoluut voor de persoonlijke aanpak. Elke klant kan terecht bij zijn/haar

accountmanager, die steeds wordt bijgestaan door een junior consultant. Zo is er op elk moment een

back-up en kan een vlotte dienstverlening gegarandeerd worden, dankzij medewerkers die de

persoonlijke situatie en uitdagingen van de klant (vennoot) door en door kennen. Afhankelijk van de

moeilijkheidsgraad van de opdracht neemt de accountmanager of junior accountmanager de lead.

Betrouwbare partner

Poolstok focust op evidence-based werken. Via betrouwbare en valide informatie wordt gezocht naar

werkzame oplossingen waarbij wetenschap en praktijk dichter bij elkaar gebracht worden. Een

pragmatische aanpak staat voorop en Poolstok ondersteunt de partners die bereid zijn hierin te

investeren. Waar nodig betrekt Poolstok in de loop van het project de expertise van hun academische

partners.

Totaaloplossing onder 1 dak

Vergelijk Poolstok gerust met een Rubikskubus. De accountmanagers gaan de uitdaging aan om, in

samenspraak met de klant, voor élk P&O-vraagstuk de juiste oplossing-op-maat te vinden.

Bij complexe vraagstukken wordt het volledige Poolstok-netwerk aangesproken en combineren zij de

expertise van verschillende leveranciers.

CONTEXT

Door een groei van het aantal klanten en om het team te versterken, is Bakker & Partners voor

Poolstok op zoek naar een enthousiaste accountmanager voor regio Oost-Vlaanderen.

Je komt er terecht in een hecht en zeer dynamisch team dat kort op de bal speelt bij aanvragen van

klanten. Je krijgt er veel vertrouwen en autonomie, maar er wordt ook verwacht dat je een actieve rol

speelt in het team, initiatief neemt en zelf jouw inhoudelijke expertise uitbouwt.

.
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ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE FUNCTIE

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het beheer van een deel van de klantenportefeuille en

dit in nauw overleg met de senior accountmanager die de regioverantwoordelijkheid draagt. Voor deze

klanten ben jij het eerste aanspreekpunt voor al hun P&O- vragen.

Als accountmanager geef je professioneel advies, begeleiding en ondersteuning aan klanten rond het

volledige P&O-productportfolio van Poolstok. Je hebt oog voor de behoeften en noden van je klanten. Je

analyseert hun vragen en begeleidt hen naar een oplossing op maat.

Je vervult een brugfunctie tussen de externe dienstverleners die de opdrachten uitvoeren en onze

klanten. Je staat mee in voor een kwalitatieve dienstverlening, volgt opdrachten op en stuurt proactief bij

waar nodig in het belang van onze klanten.

Samen met de senior accountmanager/regioverantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor het

regiomanagement. Als accountmanager sta je bovendien in voor de verdere uitbouw van het

productportfolio bij je bestaande klantenportefeuille.

Daarnaast neem je de rol van productverantwoordelijke op voor minstens één van onze

producten/diensten.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

Poolstok telt vandaag 30 enthousiaste medewerkers. Als accountmanager maak je deel uit van het

accountmanagementteam, het grootste team van de organisatie (A-team). Je werkt onder begeleiding

van een senior accountmanager die de regioverantwoordelijkheid draagt en die voor jou als klankbord

fungeert bij complexe opdrachten. Je vormt een onafscheidelijke duo met één of meerdere (junior)

accountmanagers (afhankelijk van de regio) waarmee je afspraken maakt met betrekking tot de

administratieve, organisatorische en procedurele aspecten van het takenpakket.

Je deelt structureel kennis met betrekking tot je klanten en opdrachten met je collega’s van het A- team.

Daarnaast zal je nauw samenwerken met de collega’s van het S-team (support) en Q-team (kwaliteit)

afhankelijk van de opdracht.
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TAKENPAKKET

• Je volgt de  bestaande klanten binnen jouw portefeuille nauw op en analyseert de behoeften op 

vlak van P&O

• Je zorgt ervoor dat de opdrachten van jouw klanten op een vlotte en kwalitatieve manier 

uitgevoerd worden. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega (junior) accountmanager die jou 

hierbij ondersteunt. 

• Je bent mee verantwoordelijk voor het realiseren van de commerciële doelstellingen van de 

organisatie. Als accountmanager sta je bovendien in voor de verdere uitbouw van het 

productportfolio bij je bestaande klantenportefeuille.

• Je bouwt mee aan duurzame relaties met de externe partners. Je werkt constructief samen met 

deze externe partners en draagt de partnership-gedachte uit.  

• Als accountmanager neem je de productverantwoordelijkheid op van één van de producten uit ons 

portfolio, met focus op productontwikkeling en productbeheer.

• Je wordt, in functie van de noden van de organisatie, flexibel ingeschakeld bij organisatiebrede

projecten waarbij je extra ondersteuning biedt.
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Het profiel

• Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma, met respectievelijk minimum 5 of 3 jaar

professionele ervaring in het domein van personeel en organisatie.

• Je hebt affiniteit met de publieke sector of de interesse om je hierin te verdiepen.

• Je wordt gedreven door klanten en hun P&O-uitdagingen.

• Je hebt een analytische en kritische geest die P&O-oplossingen screent op inhoud en

meerwaarde voor je klanten. Bewezen kwaliteit staat hierbij voor jou centraal.

• Je kan flexibel omgaan met een gevarieerd takenpakket, deadlines en onverwachte vragen.

Autonomie en verantwoordelijkheid geven je energie.

• Je spreekt Nederlands.



8

4

Het aanbod

Een toffe, gevarieerde job in Gentbrugge. Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen
naar de andere vestiging in Wijgmaal voor bv. vergaderingen. Je komt terecht in een
dynamische en jonge organisatie met gezonde ambitie. Poolstok draagt het welzijn en
de ontwikkeling van zijn medewerkers hoog in het vaandel: voldoende
opleidingskansen, een open werkcultuur en leuke teambuildingactiviteiten zijn dus
inbegrepen!

En verder?

• Zekerheid: een contract van onbepaalde duur met flexibele verlofregeling (20 + 12 

ADV-dagen.

• Work hard, play hard: glijdende 40-urenweek

• Thuiswerk én thuiswerkvergoeding

• Marktconform salaris plus bedrijfswagen, maaltijd- en ecocheques, hospitalisatie-

en groepsverzekering, laptop en gsm, internetabonnement, deelname bonusplan, 

terugbetaling woon-werkverkeer, mogelijkheid tot fietslease.
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Geïnteresseerde kandidaten bezorgen hun CV en motivatiebrief aan nancy.decoensel@bakker.be. 

Na een positieve cv-analyse en/of telefonische screening volgt een interview met Bakker & 

Partners. De weerhouden kandidaten worden daarna uitgenodigd voor een verkennend gesprek 

bij Poolstok.

Kandidaten die na beide interviews weerhouden zijn, worden uitgenodigd voor een Assessment 

Center bij Fenix consulting en bij positief assessment een jurygesprek bij Poolstok.

mailto:nancy.decoensel@bakker.be

