
RealOpen IT Modulair Identity  Management

Steeds meer klanten weten 

RealOpen IT te vinden voor hun 

Identity- en Access management 

vraagstukken. 

Modiam is de Identity- en Access 

management oplossing van 

RealOpen IT. Modiam is de 

verzamelnaam voor processen, 

technieken en diensten om het 

beheer van identiteiten en 

autorisaties op een effectieve en 

veilige manier voor uw organisatie 

te organiseren. 

Wij zijn hierin zo succesvol, dat we 

op zoek zijn naar nieuwe, jonge 

commerciële talenten om onze 

ambitieuze doelstellingen waar te 

maken.

Verantwoordelijkheden:

De Accountmanager zorgt voor nieuwe opportunities bij 
nieuwe klanten. De markt voor IDM oplossingen groeit en 
past precies bij alle nieuwe producten en diensten van 
RealOpen IT. De Account manager weet deze nieuwe kansen 
in de markt te spotten en deze verder te ontwikkelen tot 
commerciële winstgevende projecten voor RealOpen IT

Je houdt je kennis op peil door de marktontwikkelingen 
goed in de gaten te houden, nieuwe ontwikkelingen op te 
sporen en eventuele trainingen op dit gebied te volgen. Je 
kunt zo je klant uitgebreid voorlichten en de juiste 
onderbouwde voorstellen en offertes aanbieden.

Naast het proactief benaderen van prospects, laat je kansen 
voor up- en cross-sell mogelijkheden bij bestaande accounts 
niet onbenut. Je weet klantbehoeften in kaart te brengen 
en conceptmatig de RealOpen IT oplossingen te verkopen.

Kenmerken / eigenschappen:

Je bent commercieel, zelfstandig, je bent verbaal goed, je 
bent een kei in communiceren en je bent altijd bereid om 
nieuwe contacten aan te gaan. 

Je hebt de drive om te scoren, je bent altijd bezig met het 
creëren van nieuwe kansen, je hebt een proactieve houding, 
bent enthousiast, communicatief zeer vaardig en geeft 
nooit op.

Je hebt al ervaring met salestrajecten voor grotere 
organisaties. Je kunt je verdiepen in de ontwikkelingen van 
wet- en regelgeving op het gebied van security/ 
Compliancy, Risk Management, Identity- en Access 
management in het algemeen of je wilt je hierin 
specialiseren. 

Je bent goed in staat om samen te werken binnen projecten 
met collega’s, projectmanagers, mogelijk ook met 
methodieken zoals ITIL, Prince 2), je hebt een positieve 
instelling, een hands-on mentaliteit en je beschikt over een 
ondernemend karakter met ambitie en commerciële 
gedrevenheid.  

Wij zoeken een 
enthousiaste IDM 
Accountmanager 


