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Den Haag, 9 mei 2021 
 
Betreft: Sollicitatie vacature accountmanager Business Amsterdam 
 
Geachte heer R.P. Truijens,  

Op de website van business-haaglanden.nl kwam ik de vacature tegen voor een accountmanager bij 
uw uitgeverij. Voor die functie wil ik graag in aanmerking komen.  

Ik ben 42 jaar en ben na een opleiding tot vertaler het boekenvak ingerold. Eerst heb ik enkele jaren 
als freelance bureauredacteur gewerkt en ben daarna vier jaar in vaste dienst geweest bij een 
uitgeverij.  

De laatste jaren werk ik weer voor mezelf en houd ik me voornamelijk bezig met redactiewerk. Ook 
heb ik enkele eenvoudige publicaties in eigen beheer uitgegeven.  

De reden waarom ik op de vacature bij uw uitgeverij solliciteer, is dat ik het werken als zelfstandig 
ondernemer wat eenzaam ben gaan vinden.  

Een functie van drie dagen per week sluit bovendien goed aan bij mijn wens om me wekelijks ook 
nog enige tijd aan mijn eigen activiteiten te kunnen wijden.  

Wat de functie-eisen betreft die u in uw advertentie stelt, het volgende.  

 Werkervaring in een soortgelijke functie heb ik niet. Wel heb ik verkoopervaring, zoals u in 
mijn cv kunt zien. 

 Ik bezit een goede kennis van het boekenvak. Door mijn werk voor zeer uiteenlopende 
uitgeverijen heb ik een brede kennis op dit terrein opgedaan. Verder heb ik de cursussen 
‘Basiscursus Uitgeverij’ en ‘Bureauredactie’ van de Vakopleiding Boekenbranche gevolgd. 

 Flexibiliteit en commercialiteit zijn eigenschappen waarover ik zeker beschik, omdat ik het 
zonder deze niet zou hebben gered als zelfstandig ondernemer; hetzelfde geldt natuurlijk 
voor de eigenschappen zelfstandig en communicatief. 

 Zoals u aan mijn adresgegevens kunt zien, woon ik midden in de Randstad. 

Het belangrijkste is echter dat ik veel van het boekenvak houd, het leuk vind om te acquireren end at 
flexibel, pro-actief, ambitieus en zelfstandig werken mij zeer aanspreekt.  

Veel redenen waarom ik heel graag uw uitgeverij zou willen vertegenwoordigen als accountmanager 
Business Amsterdam. 

Ik hoop dat ik u hiermee een goede indruk heb kunnen geven van mezelf.  
Gedetailleerde informatie vindt u in bijgevoegd Curriculum Vitae. 



 

 

Met vriendelijke groet, 
Karin Steenstra 
Den Haag 

Bijlage: Curriculum Vitae 


