VACATURE BUSINESSMANAGER
(SOFTWARE & SERVICES) (M/V)

VOOR GILDE-BT SOFTWARE & SERVICES ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN
BUSINESSMANAGER
Gilde-BT is één van de toonaangevende organisaties in
Nederland op het gebied van opleiden, het ontwikkelen
van softwaresystemen voor opleidingsmanagement- en
subsidiebeheer-systemen en outsourcing. Wij werken
voor een groot aantal klanten in heel Nederland.
FUNCTIE-INHOUD
Wij zijn op zoek naar een Businessmanager die zich richt
op de sales en het relatiemanagement van software- en
outsourcingsprojecten en daarmee verantwoordelijk is
voor het opstellen, uitvoeren en realiseren van het
businessplan.

• Het zekerstellen van de kwaliteit van het project door
het coördineren van (tussentijdse) evaluaties.
• Het opleveren van projectresultaten aan de klant.
• Het onderhouden c.q. ontwikkelen van relaties met
relevante marktpartijen resulterend in een goede
marktpositionering van de onderneming.
• Het organiseren van klantactiviteiten zoals bedrijfs-,
concept- en productpresentaties.
FUNCTIE-EISEN

POSITIE IN DE ORGANISATIE

• HBO/WO werk- en denkniveau
• Minimaal 5 jaar aantoonbare relevante kennis en
werkervaring op het gebied van sales en projectmanagement binnen de opleidings-, subsidie- en
softwarebranche

De businessmanager rapporteert aan de Algemeen
Directeur.

BENODIGDE SKILLS

TAKEN/RESULTAATVERWACHTING/
FUNCTIONELE ACVITEITEN
• Het verkennen van potentiële accounts, voorbereiden
van gesprekken en maken van afspraken met
bestaande en potentiële accounts.
• Het informeren van (potentiële) accounts inzake de
producten, diensten en concepten van Gilde-BT.
• Het jaarlijks opstellen en met leidinggevende bespreken
van het eigen verkoopplan.
• Het opstellen en opvolgen van uit te brengen offertes
en deze laten accorderen door de leidinggevende.
• Het functioneren als eerste aanspreekpunt voor de
klant bij de start van het project.
• Het plannen, coördineren, opvolgen en uitvoeren van
projectactiviteiten/taken zoals gezamenlijk met de klant
en afdeling software bepalen van sprints en functionele
eisen, inrichten van portals, en (intern) projectmanagement.
• Het rapporteren van de voortgang (afgezet tegen
afspraken en planning) aan klanten, projectteam en
directie.

• Functie competenties: Ondernemerschap, Netwerken,
Probleemanalyse, Onderhandelen, Vasthoudendheid,
Plannen en organiseren
• Werkondernemer competenties: Klantgerichtheid,
Initiatief, Resultaatgerichtheid
ONS AANBOD
Naast een boeiende job in een groeiend bedrijf bieden wij
jou een marktconform salaris, goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, een prima werksfeer en een
dynamische werkomgeving.
Meer info over wie we zijn en wat we doen vind je op
www.gilde-bt.nl.
REAGEREN
Ben jij de ideale kandidaat voor ons? Overtuig ons en
stuur je reactie en CV naar vacatures@gilde-bt.nl.
Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan
contact op met Charles Simons of Robert van der Meer,
bereikbaar via 077-3202000.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.
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