Business Developer i8c
Join us building the bridges
Ben jij in het bezit van onweerstaanbaar enthousiasme en ben jij een collega met drive en dynamiek?
Eén die energie krijgt van persoonlijke contacten? Ben jij klaar voor een nieuwe stap in je carrière?
Solliciteer dan als Business Developer bij i8c! Vanwege onze groeiende activiteiten zijn wij op zoek
naar een positief ingestelde collega die met veel goesting aan deze nieuwe job wil beginnen.
Wat wij van jou verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij onderhoudt de contacten met bestaande klanten en bespreekt hun resourceplanning voor
de aankomende periode
Jij prospecteert actief bedrijven om nieuwe klanten aan te werven
Jij hebt goede communicatieve skills, je kunt zowel goed spreken als goed luisteren
Jij kunt goed langetermijn relaties op- en uitbouwen en je bent volhardend
Je hebt al een eerste relevante werkervaring in de sales en/of in accountmanagement
Je hebt ervaring in de ICT consultancy of je hebt hier een sterke affiniteit mee en je bent
bereid hier veel meer over te leren
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels, goede kennis van de Franse taal is een sterke pré
Je zit graag in de auto om je (nieuwe) klanten te bezoeken en een rijbewijs is dan ook een
must
Je bent ambitieus, positief en energiek
Je kunt goed plannen, timemanagement kost jou geen moeite
Je kunt goed zelfstandig werken, je bent flexibel en leergierig
Je hebt een goede kennis van automatisering

Wat wij jou bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende job binnen een jonge en informele omgeving waarin veel ruimte is voor
eigen inbreng en ondernemerschap
Een goed basis salaris
Een mooie bedrijfswagen met tankkaart, laptop, GSM abonnement, maaltijdvergoeding,
onkostenvergoeding
Tal van extralegale voordelen (bonusregeling, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering,….)
Een contract voor onbepaalde tijd
Training en begeleiding waar nodig zodat je je verder kan ontwikkelen
Regelmatige teamevents en gamenights

