Contactgegevens:
jens.decolvenaer@hailforge.com
04 68 20 57 37

LEAD GENERATOR (1 DAG/WEEK)
WIE ZIJN WE?
Hailforge is een IT-startup in hartje Gent die zich specialiseert in het ontwikkelen van creatieve IToplossingen voor allerhande uitdagingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd in tijden van
digitale revolutie.
We zijn actief in Vlaanderen en Brussel, waar we oplossingen creëren voor zowel grote als kleine
ondernemingen in elke mogelijk denkbare sector. Afwisseling troef dus!
Je zal terechtkomen in een jong, gepassioneerd team dat geleid wordt door twee ervaren rotten in de
business! Uiteraard is het hier niet “all business” en wordt er ook tijd gemaakt om af en toe even stoom af te
blazen, daar komen die toffe collega’s dan weer goed van pas!
We willen geen enkele stap van het groeiproces overslaan, daarom kiezen we er bewust voor om op een
gestage manier te groeien. En daar hebben we jou uiteraard voor nodig!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je zal voornamelijk instaan voor “lead generation”, het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
er kwalitatieve afspraken worden ingepland voor onze business developer.
Deze leads zullen voornamelijk gegenereerd worden door telefonische prospectie, alsook door social media
acties en andere marketing initiatieven. Je zal zelf een grote rol spelen in het invullen van deze
marketingacties.
Als derde zal je ook deels instaan voor onze social media kanalen, dit met het oog op het genereren van
leads.
Tot slot zal je op termijn, indien je dit wenst en je goede resultaten boekt, de mogelijkheid krijgen de
business developer te vergezellen tijdens de sales meetings.
Kortom een studentenjob waar je al heel wat relevante werkervaring zal opdoen! Je zal worden
ondergedompeld in de digitale wereld, onder het toeziende oog van ervaren professionals.

JOUW PROFIEL
• Je bent student, bij voorkeur uit een marketing/communicatie richting
•
•
•
•
•
•
•

Je bent extravert, en komt vol vertrouwen over
Je beschikt over een heel pak overtuigingskracht
Bellen schrikt je niet af
Zelfstandig werken is geen probleem
Je durft initiatief te nemen
Je bent minstens een halve dag, bij voorkeur één dag per week beschikbaar

•
•
•
•

Extra drinkgeld
De kans om relevante werkervaring op te doen
Werken in een prachtig kantoor, centrum Gent
Deel uitmaken van een jong enthousiast team

AANBOD

