
ACCOUNT MANAGER BIJ NOCTO

Nocto zoekt naar gedreven Account Managers! Is het jouw passie en ambitie om strategische 
veranderingen te realiseren? Ben jij op zoek naar een uitdaging in een dynamische en snelgroeiende 
start-up? Heb jij ervaring in en kennis van de horeca? Dan is dit dé baan voor jou!

Wat is Nocto?
De wereld - wordt steeds meer digitaal en data-gedreven. We ontdekten dat de horeca en leveranciers 
niet het volledige potentieel van het gebruik van data benutten. Tegelijkertijd, zijn mensen zoals wij op 
zoek naar een geschikte plek voor een hapje, drankje of evenement. Dit is waar het Nocto team de 
afgelopen 4,5 jaar aan heeft gewerkt: een social media platform voor het verbinden van consumenten, 
horeca, events en merken. 

Op de social media app zijn het de gasten die - vanuit locaties - foto's en video's plaatsen en met elkaar 
delen. Voor de eerste keer, wordt de consument hiervoor beloond, met onze eigen digitale token. Deze 
loyalty tokens worden uitgegeven aan aanbiedingen in locaties. Locaties spenderen deze tokens 
vervolgens aan extra marketing acties. Zo creëren we een win-win situatie. 

Bovenop dit circulaire ecosysteem, wordt de verzamelde data ingezet door horecagelegenheden en 
merken om meer efficiënt te promoten en een relatie met gasten op te bouwen. Dit is de digitale 
transformatie van de horeca industrie.

De rol als Account Manager
Als Account Manager ben je verantwoordelijk voor het opbouwen van een relatie met onze horeca 
klanten. Je helpt hem met het inrichten en gebruik van het platform en geeft hen advies. Tegelijkertijd 
zorg je ervoor dat wij ons klantenbestand uitbouwen samen met de andere Account Managers. Je 
representeert het merk Nocto en zorgt ervoor dat elke klantinteractie op maat en uitstekend is.

Taken:
● Contact met en ondersteuning van accounts in jouw regio
● Potentiële klanten identificeren en benaderen
● Op de hoogte blijven van trends in de sector om markt uitdagingen op te lossen
● Bedrijfsoplossingen aanbevelen die relevant zijn om de klanten verder te helpen
● Samenwerken met het marketingteam aan lokale strategieën, gericht op onze klanten

Wat bieden wij:
● Een werkomgeving in een jong, ambitieus en internationaal team
● Een Hybride functie met werkdagen op afstand en kantoor in de regio Rotterdam/ Den Haag
● Een fulltime functie (40 uur per week) met marktconform salaris 

Profiel Account Manager: 
● Je hebt een netwerk in de horeca/uitgaansbranche 
● Je bent gemotiveerd, proactief en wilt graag werken in een ondernemende omgeving
● Je bent georganiseerd, zelfstandig en gedisciplineerd
● 2+ jaar ervaring in sales en account management 
● Je beschikt over uitstekende schrijf- en spreekvaardigheid in zowel het Engels als het 

Nederlands.
● Contacten met drank merken en influencers zijn een pluspunt.

Interesse om Account Manager te worden bij Nocto? 
Mail dan naar recruitment@noctoapp.com



ACCOUNT MANAGER AT NOCTO

Nocto is looking for driven Account Managers! Is it your passion and ambition to realize strategic 
changes? Are you looking for a challenge in a dynamic and fast-growing start-up? Do you have 
experience in and knowledge of the hospitality industry? Then this is the job for you!

What is Nocto?
The world - is becoming more and more digital and data-driven. We found that the hospitality industry 
and suppliers are not exploiting the full potential of using data. At the same time, people like us are 
looking for a suitable place for a snack, drink or event. This is what the Nocto team has been working on 
for the past 4.5 years: a social media platform for connecting consumers, hospitality, events and brands.

On the social media app, it is the guests who - from locations - post photos and videos and share them 
with each other. For the first time, the consumer is rewarded for this, with our own digital token. These 
loyalty tokens are spent on offers in locations. Locations then spend these tokens on additional 
marketing campaigns. In this way we create a win-win situation.

On top of this circular ecosystem, the collected data is used by hospitality establishments and brands to 
more efficiently promote and build a relationship with guests. This is the digital transformation of the 
hospitality industry.

The role as Account Manager
As an Account Manager you are responsible for building a relationship with our catering customers. You 
help him set up and use the platform and you give them advice. At the same time, you ensure that we 
expand our customer base together with the other Account Managers. You represent the Nocto brand 
and ensure that every customer interaction is customized and excellent.

Tasks:
● Contact and support accounts in your region
● Identifying and approaching potential customers
● Keep on top of industry trends to solve market challenges
● Recommend business solutions that are relevant to help the customers further
● Working together with the marketing team on local strategies, focused on our customers

What do we offer:
● A working environment in a young, ambitious and international team
● A Hybrid function with remote working days and an office in the Rotterdam / The Hague region
● A full-time position (40 hours a week) with a competitive salary

Profile Account Manager:
● You have a network in the catering / entertainment industry
● You are motivated, proactive and like to work in an entrepreneurial environment
● You are organized, independent and disciplined
● 2+ years of experience in sales and account management
● You have excellent writing and speaking skills in both English and Dutch.
● Contacts with drink brands and influencers are a plus.

Interested in becoming an Account Manager at Nocto?
Mail to recruitment@noctoapp.com


