SALES MANAGER
Ben jij die Sales gedreven topper die ondernemend Noord Nederland gaat verbinden tijdens de
Business Contact Dagen Noord (BCDN)? Voor de BCDN zoeken we een Sales manager die dit platform
en daarmee hét zakelijk netwerk event van het Noorden verder gaat opzetten en organiseren.
De BCDN is een productie van het WTC Expo Leeuwarden en is hét zakelijk platform van het Noorden
dat draait om netwerken, kennis delen en verbindingen leggen.
JOUW ROL
Als Sales manager ben je verantwoordelijk voor de opzet, coördinatie en organisatie van dit zakelijke
netwerkevent en platform voor Noordelijk MKB. Je zorgt er voor dat de BCDN het hele jaar top of
mind is bij het MKB en weet bedrijven in beweging te krijgen en ze te verbinden aan de BCDN.
Geen dag is hetzelfde, je bent ondernemend bezig en bepaalt de invulling voor een groot deel zelf.
Het ene moment geef je een presentatie over de BCDN tijdens een netwerk bijeenkomst, het andere
moment doe je een bel ronde of stap je in de auto om op afspraak te gaan. Daarnaast ben je bezig
met de organisatie van eigen tussentijdse netwerkevents en activiteiten en lever je input voor de
online en offline kanalen rondom de BCDN. De voortgang rapporteer je aan je teamleider en directie.
JOUW PROFIEL
Je krijgt energie van sales gesprekken en netwerk bijeenkomsten en weet als geen ander mensen te
enthousiasmeren. Je hebt een afgeronde HBO opleiding met aantoonbare commerciële
werkervaring. Je weet wat er speelt in de markt en hebt bij voorkeur al een breed netwerk
opgebouwd of weet dit in korte tijd te realiseren. Een 40-urige werkweek is voor jou geen probleem
en je vindt het niet erg om vroeg je bed uit te gaan voor een ontbijtsessie of ’s avonds naar een
netwerkborrel te gaan. Je ambieert verder een eigen takenpakket met de daarbij behorende
verantwoordelijkheden en bent een teamplayer.
WAT BIEDEN WE JOU?
Een uitdagende functie met veel vrijheid, eigen inbreng en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Je
ontwikkeling wordt ondersteund door het volgen van relevante aangeboden cursussen. Het start
salaris zal bij een fulltime dienstverband circa € 37.000 bruto per jaar bedragen. Er is sprake van een
marktconforme pensioenregeling, met slechts een beperkte eigen bijdrage.
In eerste instantie bieden we een jaarcontract, bij goed functioneren kan dit worden omgezet naar
onbepaalde tijd. De te behalen doelstellingen worden concreet geformuleerd en zullen zijn gericht
op het vergroten van het succes van de BCDN. Op termijn kun je doorgroeien tot zelfstandige
beursmanager van de BCDN of andere beurstitels.
Voel jij je aangesproken? Stuur je reactie dan uiterlijk 6 september naar Anouk Kuperus, Teamleider,
a.kuperus@wtcexpo.nl. Voor nadere informatie kun je contact opnemen via 058-2941500.

