Business development
manager
Als business development manager geef jij een nieuwe commerciële impuls
aan EnergiePartners. Jij weet gedurende het gehele salestraject nieuwe én
bestaande klanten te binden en te enthousiasmeren. Je bent als geen ander in
staat een gesprek aan te gaan en samen oplossingen te bedenken. Dit uit zich
niet alleen naar de klanten, maar ook intern denk je graag mee aan
strategische vraagstukken over proposities en positionering. Naast je
communicatieve skills vind je ook je weg in het maken van offertes en
contracten.
Heb jij ervaring in IT, consultancy of de duurzame energiebranche en wil je
ook een bijdrage leveren aan een groene toekomst? Ben jij de strategische
sales mastermind die meedenkt met het bedrijf? Dan komen wij graag met jou
in contact!

Dit wordt jouw nieuwe rol
Verantwoordelijk voor het salestraject van A-Z;
Uitbreiden van het (groot)zakelijke klantenbestand;
Enthousiasmeren, motiveren, behouden en uitbreiden
samenwerkingen;
Opbouwen van een netwerk in de energiebranche;
Signaleren van trends;
Behalen van omzetdoelstellingen;
Maximaliseren van de salesmarge;
Nauw samenwerken met het marketing & sales team.

van

huidige

Dit zijn wij
EnergiePartners wil een bijdrage leveren aan de energietransitie door
bedrijven te helpen met het tegengaan van energieverspilling, budgetneutraal
besparen en CO2 uitstoot te reduceren. Dit doen wij door met behulp van
software en persoonlijk contact een positieve reis te creëren voor zowel onze
klanten als de werknemers van EnergiePartners. We ontwikkelen onze eigen
software, dit doen we met het oog op de toekomst en streven hierin altijd naar
meetbaar resultaat.

Dit ben jij
Of je nou starter bent of al jaren werkervaring hebt, je krijgt er energie van
om deals te sluiten en relaties aan te gaan. Lange salestrajecten vind je een
uitdaging en geven jou de mogelijkheid om te excelleren en je te laten zien. Je
voelt je verbonden met het doel van EnergiePartners en zoekt naar
mogelijkheden voor partners en toekomstige klanten.
Heb je al ervaring in de energiebranche? Dat is zeker een pré!
Ook ben je:
Communicatief vaardig;
Handig met Microsoft Office;
Proactief en ondernemend;
Groen gedreven.

Goed om te weten
Minstens HBO werken denkniveau
€3.200 - €4.000
op basis van ervaring en 40
uur

28 - 36 uur

Utrecht

Werken bij EnergiePartners
EnergiePartners is een ambitieus en snelgroeiend bedrijf met een duurzame
visie. Met enthousiaste en down-to-earth collega’s werken we samen aan een
betere wereld door ondernemers te helpen met energiebesparing. Sinds de
start in 2015 is EnergiePartners uitgegroeid tot marktleider in haar segment.
Bij EnergiePartners is thuiswerken mogelijk, maar de lunches op kantoor en
periodieke borrels zijn altijd zeer gewaardeerde momenten met collega's.
Naast thuis en op kantoor werken, zul je uiteraard langs (potentiële) klanten
en partners gaan.
Als business development manager bij EnergiePartners heb je:
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie;
Een functie die niet in beton gegoten is en waarjij je eigen draai aan kan
geven;
Ruimte voor creativiteit en eigen ideeën.

Heb je interesse?
Stuur je motivatie en CV naar sollicitaties@energiepartners.com
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kelly
Schwegler. Mail naar k.schwegler@energiepartners.com of bel 030 207 40 70.
Acquisitie op basis van deze vacature heeft geen zin. Werven doen we zelf.

